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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Populasi yang ditetapkan oleh peneliti adalah Mahasiswa aktif 

Program Studi Akuntansi di UNIKA, UNISSULA, UNDIP, UNNES, 

UNISBANK, UDINUS. 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Metode 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability 

sampling yang dilakukan secara langsung dan kemudian pengambilan 

sampel secara random sederhana yang dihitung menggunakan rumus 

slovin. Jumlah sampel yang digunakan sejumlah 1528 orang, dengan 

tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. 

n= 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

n= 
1528

1+1528𝑥5%2 

n= 317 

Keterangan : 

n= Ukuran sampel 

N= ukuran populasi 
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e= nilai ketelitian yang diinginkan  

 

Tabel 3.1 Data Sampel Mahasiswa 

 

Nama Perguruan 

Tinggi 

 

Jumlah 

Mahasiswa 

 

Persentase 

 

Minimum 

UNIKA 204 13% 41 

UNISSULA 379 25% 79 

UNDIP 234 15% 48 

UNNES 215 14% 45 

UNISBANK 296 20% 63 

UDINUS 200 13% 41 

Total Mahasiswa   1528 100% 317 

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi/search 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

data primer yang didapatkan melalui hasil kuisioner/angket yang 

nantinya akan didistribusikan kepada responden. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan survey, yaitu dengan cara mendatangi responden dan 

https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi/search
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membagikan kuesioner/angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. 

 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner/angket yang berisi tentang data pribadi dan background 

responden (nama, gender, usia, dll) serta pernyataan-pernyataan yang 

berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian narsistik serta persepsi 

ketidakjujuran mahasiswa dalam konteks akademis dan professional. 

 

3.3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

 Pengujian yang akan kami lakukan adalah pengujian 

kuesioner/angket yakni kuesioner/angket yang telah dijawab oleh 

responden dikumpulkan dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan 

untuk pembuktian hipotesis. Uji yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

 

  3.3.4.1 Uji  Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrument yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dapat 

digunakan atau tidak yaitu dengan cara melakukan korelasi antar 

skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Instrumen dikatakan 
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valid jika r hitung > dari r tabel, sebaliknya jika r hitung < dari r 

tabel maka instrument dikatakan tidak valid. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang dibuat dalam bentuk kuisioner dapat diandalkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya dengan cara melihat 

Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alphanya > 0,70 (Ghozali, 2018). 

 

3.3 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.3.1 Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis berarah (one-tailed), 

karena hipotesisnya memiliki arah positif dan negatif. Hipotesis dalam 

penelitian ini dikatakan berarah karena dikembangkan berdasarkan 

teori dan logika pikir yang baik serta didukung oleh hasil-hasil riset 

penelitian sebelumnya.  

a. H01 : b1 ≤ 0  : Sifat Kepribadian Narsistik tidak 

berpengaruh positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran 

Profesional Mahasiswa Akuntansi 

Ha1 : b1 > 0 : Sifat Kepribadian Narsistik berpengaruh 

positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran Profesional 

Mahasiswa Akuntansi 
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b. H02 : b2 ≤ 0 : Ketidakjujuran Akademik tidak 

berpengaruh positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran 

Profesional Mahasiswa Akuntansi 

Ha2 : b2 > 0  : Ketidakjujuran Akademik berpengaruh 

positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran Profesional 

Mahasiswa Akuntansi 

 

3.3.2 Memilih Pengujian Statistik 

Alat uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Namun 

sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat untuk 

melakukan regresi linier berganda.  

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2018), uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variable bebas dan 

variable terikatnya berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov dengan nilai 

signifikansi >0,05, sehingga jika hasil nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. 

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas 
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Menurut (Ghozali, 2018), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen) dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antar variabel atau tidak dilakukan dengan 

melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. 

Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( 

karena VIF = 1/Tolerance ). Jika nilai VIF ≤  10 atau nilai 

tolerance ≥ 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah multikolinearitas, dan sebaliknya. 

 

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas digunkan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Untuk menilai apakah terjadi 

heteroskedastisitas dapat dilihat jika  nilai p-value lebih besar 

dari 0,05 atau 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas atau 

model regresi lolos uji heteroskedastisitas. 

 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel dependen dengan satu atau lebih 
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variabel independen. Pada penelitian ini variabel independen yaitu 

kepribadian narsistik (KN), ketidakjujuran akademik (KA). 

Sedangkan variabel dependen yakni  ketidakjujuran professional 

(KP). Bentuk model empiris dari analisis tersebut yaitu: 

 

KP = a + 𝑏1 KN + 𝑏2 KA + e 

Keterangan: 

KP = Ketidakjujuran Profesional 

a  = Konstanta 

KN = Kepribadian Narsistik 

KA = Ketidakjujuran Akademik 

𝑏1 = Koefisien dari KP 

𝑏2 = Koefisien dari KA 

e  = Error 

3.3.3 Memilih Tingkat Keyakinan 

Pada penelitian ini tingkat keyakinan yang digunakan adalah 

95% sehingga tingkat kesalahan atau errornya adalah 5%.   

3.3.4 Menghitung Nilai Statistik 

3.3.4.1 Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut (Ghozali, 2018), koefisien determinasi (R²) 

merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model dalam menerangkan variasi variabel 

dependennya. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol & 
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satu, dimana jika nilai (R²) nya kecil, berarti kemampuan 

menjelaskan dari variabel indenpenden ke variabel dependen 

rendah, sedangkan jika nilai mendekati satu, berarti variabel 

independen dianggap sudah memberi semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

3.3.4.2 Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, dan X2 benar-

benar berpengaruh terhadap variabel secara individual atau 

parsial (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini Uji statistik t 

digunakan untuk mengetahui pengaruh (X1) sifat kepribadian 

narsistik, (X2) ketidakjujuran akademik, secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu (Y) 

ketidakjujuran profesional. Kriteria pengujian dengan tingkat 

signifikansi 5% adalah jika t hitung < t tabel. Maka Ho diterima 

yang berarti variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan jika t hitung > t 

tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.3.4.3 Uji Model Fit 
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Menurut (Ghozali, 2018), perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya 

perhitungan statistik disebut tidak signifikan apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.  

3.3.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis berarah (one-

tailed). Menurut (Murniati et al., 2013) jika hipotesis berarah positif 

maka dilakukan pengujian sisi kanan dan jika hipotesis berarah negatif 

maka dilakukan pengujian sisi kiri. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima.   

3.3.6 Menginterpretasi Hasil 

Untuk H1 & H2, Ha diterima jika nilai signifikan t hitung > 

positif 1,645. (Jogiyanto, 2013) 

  

 

 

 

 

 

 


