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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek yang diteliti adalah akuntan pemerintah, akuntan publik, akuntan 

perusahaan, dan akuntan pendidik yang bekerja di Kota Semarang.  

3.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah, Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan 

Sedang, dan Universitas yang ada di Kota Semarang. 

3.3. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi 

di dalam penelitian ini adalah akuntan pemerintah yang bekerja di Kantor 

Perwakilan BPKP Jawa Tengah, akuntan publik yang bekerja di berbagai KAP 

di Kota Semarang, akuntan perusahaan yang bekerja di perusahaan manufaktur 

di Kota Semarang, dan akuntan pendidik yang bekerja di berbagai universitas di 

Kota Semarang. 

3.4. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2003). Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling yaitu simple 
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random sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel secara langsung 

dari populasinya secara random (Jogiyanto, 2004). Sampel akuntan perusahaan 

pada penelitian ini diasumsikan bahwa pada setiap perusahaan industri 

manufaktur memiliki 1 (satu) akuntan perusahaan dalam menjalankan usahanya 

sehingga jumlah total akuntan perusahaan sama dengan jumlah total perusahaan 

indutsri manufaktur Kota Semarang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah yaitu sebanyak 475 akuntan perusahaan. Untuk daftar Kantor 

Akuntan Publik di Kota Semarang, peneliti mengacu pada data dari IAPI, lalu 

daftar universitas yang ada di Kota Semarang peneliti menggunakan data dari 

PDDIKTI, dan daftar akuntan pemerintah yang ada di Kantor Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Tengah. 

Dibawah ini dicantumkan daftar jumlah akuntan yang terdapat di Kantor 

Akuntan Publik, Universitas, dan Kantor Perwakilan BPKP di Kota Semarang. 

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Akuntan Publik di KAP di Kota Semarang 

No. Nama Kantor Akuntan Publik 
Jumlah 

Anggota 

1. KAP Ashari dan Ida Nurhayati 5 

2. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie (Cabang) 12 

3. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel (Cabang) 5 

4. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 

5. KAP Endang Dewiwati 3 
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No. Nama Kantor Akuntan Publik 
Jumlah 

Anggota 

6. KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan (Cabang) 10 

7. KAP I. Soetikno 4 

8. KAP Jonas Subarka 7 

9. KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang) 3 

10. KAP Pho & Rekan 5 

11. KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan (Cabang) 10 

12. KAP Siswanto 4 

13. KAP Sodikin & Harijanto (Pusat) 2 

14. KAP Suratman 5 

15. KAP Tri Bowo Yulianti (Cabang) 5 

Total Akuntan Publik 82 orang 

 Sumber: https://iapi.or.id/ (2020) 

Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat diketahui bahwa total jumlah akuntan 

publik yang bekerja pada 15 Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang yaitu 

sebanyak 82 orang. 

Tabel 3.2 Jumlah Akuntan Pendidik di Universitas di Kota Semarang 

No. Nama Universitas Jumlah 

1. Universitas Dian Nuswantoro 23 orang 

2. Universitas Diponegoro 28 orang 

https://iapi.or.id/
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No. Nama Universitas Jumlah 

3. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 13 orang 

4. Universitas Islam Sultan Agung 20 orang 

5. Universitas Katolik Soegijapranata 19 orang 

6. Universitas Negeri Semarang 21 orang 

7. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 14 orang 

8. Universitas Semarang 42 orang 

9. Universitas Pandanaran 10 orang 

10. Universitas Wahid Hasyim 8 orang 

11. Universitas Stikubank 19 orang 

12. Universitas Aki 8 orang 

13. Universitas Nasional Karangturi Semarang 5 orang 

Total Akuntan Pendidik 230 orang 

Sumber: https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt (2020) 

Berdasarkan data pada tabel 3.2 dapat diketahui bahwa total jumlah akuntan 

pendidik yang bekerja pada 13 Universitas di Kota Semarang yaitu sebanyak 230 

orang. 

Tabel 3.3 Daftar Jumlah Auditor di BPKP Provinsi Jawa Tengah 

No. Jabatan 
Jumlah 

Pegawai 

1. Auditor Madya 44 orang 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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No. Jabatan 
Jumlah 

Pegawai 

2. Auditor Muda 74 orang 

3. Auditor Pertama 11 orang 

4. Auditor Penyelia 30 orang 

5. Auditor P. Lanjutan 17 orang 

6. Auditor Pelaksana 5 orang 

Total 181 orang 

Sumber: http://www.bpkp.go.id/jateng.bpkp (2020) 

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dapat diketahui bahwa total jumlah 

akuntan pemerintah yang bekerja pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa 

Tengah yaitu sebanyak 230 orang. 

Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin seperti berikut: 

𝒏 =
𝑵

(𝟏 + 𝑵. (𝒆𝟐))
 

Keterangan : 

𝑛 = jumlah sampel 

𝑁 = jumlah populasi akuntan di Kota Semarang 

𝑒 = batas toleransi error (10%) 

Perhitungan sampel dengan responden akuntan perusahaan, akuntan publik, 

akuntan pendidik, serta akuntan pemerintah adalah sebagai berikut : 

 

http://www.bpkp.go.id/jateng.bpkp
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Tabel 3.4 Jumlah Populasi Akuntan di Semarang 

Jenis Akuntan Jumlah Orang 

Akuntan perusahaan 475 orang 

Akuntan publik 82 orang 

Akuntan pendidik 230 orang 

Akuntan pemerintah 181 orang 

Total 968 orang 

Sumber: data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui jumlah populasi akuntan di Semarang 

yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah 

sebanyak 968 orang yang terdiri dari 475 akuntan perusahaan, 82 akuntan 

publik, 230 akuntan pendidik, dan 181 akuntan pemerintah. 

𝒏 =
𝑵

(𝟏 + 𝑵. (𝒆𝟐))
 

𝒏 =
𝟗𝟔𝟖

(𝟏 + 𝟗𝟔𝟖. (𝟎, 𝟏𝟐))
 

𝒏 = 𝟗𝟗, 𝟗 = 𝟏𝟎𝟎 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 

Berdasarkan perhitungan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan batas 

toleransi error sebesar 10% maka diperoleh jumlah sampel minimal yaitu 

sebanyak 100 orang dengan proporsi sebagai berikut : 

1. Akuntan perusahaan        =
475

968
= 49% dari jumlah sampel = 49 orang 
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2. Akuntan publik            =
82

968
= 8% dari jumlah sampel = 8 orang 

3. Akuntan pendidik       =
230

968
= 24% dari jumlah sampel = 24 orang 

4. Akuntan pemerintah =
181

968
= 19% dari jumlah sampel = 19 orang 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dimana data diperoleh secara langsung dari responden. Data pada 

penelitian ini bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden 

yang merupakan akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pendidik, 

dan akuntan pemerintah yang sedang bekerja di Kota Semarang. 

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik 

survey. Survey atau lengkapnya self-administered survey adalah metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu (Jogiyanto, 2004). Peneliti akan membagikan 

kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait variabel penelitian 

langsung kepada responden di tempat. 



 

43 
 

3.5.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah kuesioner 

yang nantinya akan dibagikan ke Perusahaan Industri Manufaktur Besar 

dan Sedang, Kantor Akuntan Publik, Universitas, dan Kantor Perwakilan 

BPKP Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. Kuesioner yang 

akan diedarkan ke responden terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah 

informasi demografis dari responden, dan yang kedua berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden berkaitan dengan 

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. 

3.6. Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah IBM SPSS 

Statistics 26. Untuk dapat memberikan gambaran dari data penelitian dan agar 

memenuhi persyaratan alat pengumpulan data yang valid dan reliabel maka 

peneliti menggunakan uji-uji sebagai berikut: 

3.6.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Santoso dalam Murniati et al., 2013:20). Uji validitas 

pada penelitian ini menggunakan model pengujian Pearson Correlation 

dengan ketentuan indikator dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih 

besar daripada r-tabel. 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. 

Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan 

tersebut konsisten dari waktu ke waktu (Santoso dalam Murniati et al., 

2013:20). Uji reliabilitas menggunakan Model Pengujian Cronbach 

Alpha untuk menunjukkan reliabilitas instrumen yang digunakan. Agar 

suatu instrument dapat dikatakan reliable maka harus memenuhi suatu 

kriteria yaitu apabila semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat 

reliabilitas data semakin baik atau dapat dikatakan intrumen semakin 

handal. Berikut merupakan tabel yang menunjukan kriteria reliabilitas 

suatu instrumen (Rainsch dalam Murniati et al. 2013:34). 

Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

< 0,5 Reliabilitas Rendah 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

dari data penelitian seperti rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, 
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dan minimum. Uji statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

menguji gambaran umum objek penelitian dan karakteristik responden 

yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama masa kerja, dan 

penghasilan yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi (persentase). 

Dari data tersebut juga dapat diketahui gambaran secara umum dari tiap-

tiap variabel dengan tingkat rata-rata dan dikelompokkan ke dalam skala 

golongan rendah, sedang, atau tinggi. 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk membuktikan bahwa asumsi-

asumsi dari regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2016). Uji normalitas dapat dilakukan melalui pengujian 

Kolmogorov-Smirnov atas Standardized Residual. Data dapat 

dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adakah 

ditemukannya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi 

(Ghozali, 2016). Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya 
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lebih dari satu hubungan linear pasti dan dapat menyebabkan regresi 

tidak efisien atau penyimpangannya besar (Gujarati dalam Murniati 

et al., 2013:71). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat 

tolerance value dan value-inflating factor (VIF). Kriteria umum agar 

tidak terdapat masalah multikolinearitas adalah tolerance value lebih 

besar 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 (Nuraina, 2012). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali dalam Nuraina (2012) menyatakan bahwa uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi jika variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 

(Murniati et al., 2013:89). Pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilakukan melalui Uji Glejser dengan meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. Agar model regresi terbebas dari 

heteroskedastisitas maka semua variabel harus memiliki tingkat nilai  

signifikansi > 0,05. 

3.8. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Regresi Berganda dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 
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Dimana : 

Y = Kesadaran beretika 

α = koefisien determinan 

β = koefisien regresi 

X1 = Utilitarianisme 

X2 = Deontologi 

X3 = Egoisme 

X4 = Pengalaman kerja 

X5 = Religiusitas 

e = error 

Untuk membuktikan bahwa garis regresi yang diperoleh merupakan garis 

regresi yang paling baik, penelitian ini menggunakan uji koefisien regresi dengan 

Uji – t atau Uji Signifikan Parameter Individual yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variable independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara: 

a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Membandingkan P-value (observed signivicance level) dengan ketentuan 

jika P < α maka Ho ditolak (Murniati et al., 2013). 
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