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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari unit yang ingin diteliti. Populasi 

adalah kumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang sudah ditetapkan 

(Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Penggunaan populasi dalam penelitian ini 

adalah jumlah keseluruhan mahasiswa akuntansi yang berada di Universitas 

terakreditasi A Semarang, Jawa Tengah. 

Table 3.1  

Jumlah Populasi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Jumlah Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata 1038 

Universitas Diponegoro Semarang 1069 

Universitas Dian Nuswantoro 1265 

Universitas Negeri Semarang 939 

Universitas Islam Sultan Agung 1876 

Total Mahasiswa 6187 

Sumber : https://forlap.ristekdikti.go.id/ 
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3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Penggunaan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya. Penggunaan 

sampel ini menjadikan penlitian yang lebih efektif. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Program studi akuntansi akreditasi A 

2. Mahasiswa akuntansi S1 angkatan 2016 dan 2017 yang masih 

aktif 

3. Mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah 

Praktikum Komputer Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi 

dan Praktikum Akuntansi 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi 

universitas terakreditasi A di Semarang, Jawa Tengah. Berikut cara 

menghitung jumlah sampel menggunakan rumus slovin : 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N= jumlah populasi 

𝑒2= batas toleransi kesalahan 10% 
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Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung nilai n: 

n= 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

n=
6187

1+6187 (10%)2 

n=98.40941626 = 99, dibulatkan menjadi 100. 

Dari total jumlah populasi mahasiswa akuntansi 6187. Menggunakan 

rumus slovin maka ditemukan jumlah sampel minimal dalam penelitian sebanyak 

100 sampel mahasiswa akuntansi. 

Table 3.2  

Jumlah Sampel Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Jumlah 

Mahasiswa 

Proporsional Sampel 

Minimal 

Universitas Katolik Soegijapranata 1038 16.7771133 17 

Universitas Diponegoro 1069 17.27816389 17 

Universitas Dian Nuswantoro 1265 20.44609665 20 

Universitas Negeri Semarang 939 15.176984 15 

Universitas Islam Sultan Agung 1876 30.32164215 30 

Total 6187 99.999~100 99~100 

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

3.2 Jenis dan Sumber Data 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
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3.2.1 Jenis Data 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yaitu 

sumber data diperoleh dari data primer berupa kuesioner dari para 

responden.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber pertama tanpa orang ketiga (Kurniawan & 

Puspitaningtyas, 2016). Data primer ini merupakan hasil jawaban 

kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Penelitian dilakukan pada 

mahasiswa program studi akuntansi universitas terakreditasi A di 

Semarang, Jawa Tengah.  

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu objek dari mana data sudah 

diperoleh (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Sumber data penelitian 

ini didapatkan secara langsung dari jawaban kuesioner yang sudah 

dibagikan oleh peneliti dalam tempat-tempat yang sudah tersedia. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan menerjemahkan sebuah konsep 

variabel ke dalam instrmen pengukuran (Kurniawan & Puspitaningtyas, 

2016). Sesuai dengan judul yang diajukan, yaitu Pengaruh Tipe 

Kepribadian Terhadap Computer Anxiety Mahasiswa Akuntansi dalam 

Menggunakan Software Akuntansi dengan locus of control sebagai 
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Variabel Moderasi, terdapat tiga variabel dalam penelitian ini. Definisi 

operasional masing-masing variabel, sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen : Computer Anxiety Mahasiswa Akuntansi 

dalam Menggunakan Software Akuntansi 

Computer Anxiety atau kecemasan berkomputer dalam 

menggunakan software akuntansi dapat didefinisikan sebagai sifat 

yang melekat pada dalam diri seseorang yang mengalami kecemasan 

yang tinggi terhadap komputer yaitu dalam menggunakan software 

akuntansi. Computer anxiety mahasiswa akuntansi berkaitan dengan 

ketakutan dalam menggunakan software akuntansi. Penunjuk yang 

digunakan dalam variabel dependen ini adalah fear atau kecemasan 

terhadap komputer, dan anticipation untuk mengatasi kecemasan 

terhadap komputer.  

Pengukuran kecemasan berkomputer (computer anxiety) 

menggunakan Computer Anxiety Rating Scale (CARS) yang 

dikembangkan oleh Heinssen, Glass & Knight (1987) yang terdiri dari 

18 item pertanyaan. Responden diminta untuk memilih jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dalam bentuk skala 

interval dalam lima poin. Tingkat kecemasan berkomputer yang rendah 

dinyatakan dengan skala rendah (1) dan skala tinggi (5) menyatakan 

tingkat kecemasan berkomputer yang tinggi. CARS menghasilkan 

jumlah skor kecemasan berkomputer dan dirancang untuk 

membedakan seseorang yang technophobic atau cemas terhadap 
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komputer yang tinggi dengan mereka yang tidak technophobic atau 

tidak cemas terhadap komputer Rosen & Weil (1995) dalam Syaiful & 

Fadila (2008). Skor 20-41 akan digolongkan sebagai tidak 

technophobia, skor 42-49 digolongkan sebagai technophobia tingkat 

rendah, dan skor 50-100 digolongkan sebagai technophobia tingkat 

tinggi. 

b. Variabel Independen : Tipe Kepribadian Eysenck 

Ciri-ciri yang bersifat internal, permanen, seseorang yang 

dapat menunjukkan sifat seseorang dan yang dapat membedakan 

satu dengan yang lain.  Dalam karakteristik tipe kepribadian ini 

menggunakan tipe kepribadian Eysenck. Tipe kepribadian 

ekstrovert merupakan suatu karakteristik yang mengarahkan 

seseorang pada dunia luar yang obyektif, yaitu dunia diluar dirinya, 

pikiran dan tindakannya ditentukan oleh lingkungan sosial. Tipe 

kepribadian introvert merupakan suatu karakteristik yang 

mengarahkan seseorang pada dunia di dalam dirinya sendiri, 

orientasinya terutama teruju ke dalam pikiran dan perasaan. Tipe 

kepribadian Eysenck diukur menggunakan skala tipe kepribadian. 

Skala tipe kepribadian diukur dengan menggunakan skala introvert 

(Sudibyo, 2011). 
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c. Variabel Moderasi : Locus of Control 

Locus of control adalah keyakinan seseorang bahwa bisa seseorang 

dapat mempengaruhi banyaknya kejadian yang berkaitan dengan 

kehidupannya. Locus of control terdiri dari dua bagian diantaranya 

adalah internal locus of control dan eksternal locus of control. Dimana 

internal locus of control memiliki pandangan bahwa peristiwa yang 

akan terjadi diakibatkan keputusan yang diambilnya, sedangkan 

eksternal locus of control memiliki pandangan yang berbeda yaitu 

bahwa peristiwa yang akan terjadi berada di luar kontrolnya atau 

takdir. Locus of control terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah 

internal locus of control dan eksternal locus of control (Rotter, 1966). 

Pengukuran kuesioner variabel locus of control mengadopsi dari 

instrument yang dibuat oleh Spector (1988) yaitu Work Locus of 

Control Scale (WLCS) dan digunakan oleh Tjandra (2007). Instrumen 

ini ada 8 pertanyaan, dimana delapan pertanyaan menyangkut internal 

locus of ontrol. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis sebuah data 

dengan cara menggambarkan data yang sudah dikumpulkan lalu diolah 

(Putra, 2015). Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini 

yaitu tipe kepribadian (X), locus of control (M) dan kecemasan 

berkomputer mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 
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akuntansi (Y).  Statistik deskriptif ini dihitungan dengan menggunakan 

program microsoft excel untuk memudahkan perhitungan. 

3.4.2 Partial Least Square (PLS) 

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Partial Least 

Square (PLS). PLS ini dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak 

besar dan dapat digunakan pada semua skala data. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara analisis jalur (path analysis) yang telah dibuat program yaitu 

WarpPLS 4.0. Penelitian ini menggunakan konstruk reflektif yang 

dilakukan dengan 3 cara pengukuran menurut Sofyan Yamin (2009: 222) 

dalam Putra (2015) yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, 

Composite Reliability. 

3.4.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Untuk menilai outer model ada tiga kriteria yaitu : 

3.4.3.1 Convergent Validity 

Convergent validity merupakan model pengukuran dengan refleksif 

indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item score yang dihitung 

dengan Partial Least Sqaure (PLS). Validitas konvergen merupakan 

bagian dari measurement model yang dalam SEM-PLS biasa disebut 

dengan outer model. Terdapat dua standard untuk menilai apakah outer 

model tersebut memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk 

reflektif yaitu (Putra, 2015) : 
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1. Loading harus diatas 0,70 

2. Nilai p signifikan yaitu p < 0,05. 

3.4.3.2 Discriminant Validity 

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan 

refleksi indikator dinilai berdasarkan Crossloading, dimana pengukuran 

ini dilakukan dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan 

konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada 

ukuran blok lainnya. Syarat untuk memenuhi discriminant validity adalah 

hasil view combined loading and corssloading menunjukkan bahwa 

loading ke kostruk lain (cross-loading) nilainya lebih rendah daripada 

loading ke konstruk tersebut. Ada cara lain yang dapat digunakan yaitu 

melihat view correlations among latent variables. Hasil output yang 

dihasilkan harus memiliki square roots average variance extracted 

(AVE), dimana kolom diagonal dan yang sudah diberi tanda kurung harus 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada 

kolom yang sama (Putra, 2015). 

3.4.3.3 Composite Reliability 

Composite Reliability merupakan bagian dari uji model 

pengukuran yang memiliki tujuan untuk menguji reliabilitas. Syaratya 

adalah jika angka composite reliability ≥ 0.7 dan angka cronbach’s alpha 

≥ 0.7 maka dapat disimpulkan bahwa konstruk reliable (Putra, 2015). 
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3.4.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural (inner model) ini meliputi uji kecocokan 

model (model fit), path coefficient, dan 𝑅2. Uji kecocokan model harus 

dilakukan sebelum menguji signifikan path coefficient dan 𝑅2. Uji model 

fit digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan 

dengan data yang ada. Pada uji kecocokan model ini terdapat 3 indeks 

pengujian, diantaranya yaitu avegrae path coefficient (APC), average R-

squared (ARS) dan average varians factor (AVIF) dengan kriteria APC 

dan ARS diterima dengan salah satu syarat yaitu p-value < 0,05 dan AVIF 

lebih kecil dari 5 (Putra, 2015). 

3.4.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan suatu langkah untuk menghasilkan 

keputusan, yaitu menolak atau menerima dugaan sementara itu. Uji 

hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel 

moderasi. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (path 

analysis) yang telah dibuat program yaitu WarpPLS 4.0, dimana program 

ini dapat secara serentak menguji model struktural yang komplek, 

sehingga langsung diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis 

regresi (Putra, 2015). 

Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik dapat 

dihitung melalui tingkat signifikannya. Biasanya tingkat signifikan yaitu 

10%, 5% dan 1%. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini 
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yaitu sebesar 10% atau 0,10 untuk menolak suatu hipotesis. Dalam 

penelitian ini ada kemungkinan mengambil keputusan yang salah sebesar 

10%. Berikut ini dasar pengambilan keputusan yaitu: 

• p-value ≥ 0,10, maka Ho diterima 

• p-value < 0,10, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

  


