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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sample 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti Adrian (dalam Wijaya, 

2019). Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi di semua 

Universitas yang ada di Semarang. 

Sample yang digunakan adalah mahasiswa fakultas ekonomi program 

studi akuntansi yang memiliki status sebagai mahasiswa aktif di semua 

Universitas yang ada di Semarang. Pemilihan sample dilakukan dengan 

Teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sample dilakukan dengan cara 

mengkategorikan ciri-ciri tertentu untuk obyek penelitian. Adapun kriteria 

yang digunakan, yaitu : 

1. Mahasiswa – mahasiswi aktif jurusan akuntansi angkatan 2016-

2018 yang berkuliah di 12 Universitas yang ada di Semarang. 

Daftar jumlah mahasiswa Akuntansi di Universitas yang ada di 

Semarang berstatus aktif : 

No Universitas Program Studi Jenjang Jmlh  

1 Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Akuntansi S1 1.038 

2 Universitas Diponegoro Akuntansi S1 1.069 

3 
Universitas Negeri 

Akuntansi S1 939 
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Semarang 

4 Universitas Dian 

Nuswantoro 

Akuntansi  S1 1.265 

5 Universitas Stikubank Akuntansi  S1 1.648 

6 Universitas Semarang Akuntansi S1 537 

7 Universitas Islam Sultan 

Agung 

Akuntansi S1 1.876 

8 Universitas 17 Agustus 

1945  

Akuntansi S1 879 

9 Universitas 

Muhammaddiah  

Akuntansi  S1 327 

10 Universitas Wahid Hasyim  Akuntansi  S1 594 

11 Universitas AKI Akuntansi S1 111 

12 Universitas Pandanaran Akuntansi S1 563 

Total 10.846 

Sumber : https://forlap.ristekdikti.go.id (Diakses 8 Febuari 2020) 

Sample diambil menggunakan rumus formulasi sloven dengan formulasi 

berikut : 

𝑛 =
n

1 + n. 𝑒2
= 

𝑛 =
10.846

1 + 10.846. 0.12
= 99,08 ≈ 99 

n = Jumlah Sampel 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
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N = Jumlah Populasi  

e2 = Tingkat Presisi ( Misal 5% atau 10 % ) 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data primer karena  data 

tersbeut di peroleh sendiri secara langsung dari obyek penelitian.  Sumber 

datanya adalah mahasiswa akuntansi di 12 Universitas yang ada di kota 

Semarang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Penliti dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode  survey 

yaitu menggunakan kuesioner dan Google Formulir. Penyebaran kuesioner 

dilakukan dengan mendatangi satu per satu calon responden ditiap 

universitas. Selain itu peneliti menggunkan Google Formulir dengna cara 

penyebaran melalui teman-teman yang di share di grup kelas.  

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Parental Influence 

Parental Influence merupakan pengaruh dari orang tua terhadap 

pemilihan karir anaknya untuk menjadi akuntan publik. Hal ini 

didasarkan latarbelakang orang tua yang bekerja sebagai akuntan 

publik. Kuesioner ini menilai persepsinya responden tentang seberapa 

besar pengaruh orang tua terhadap keberhasilan karir. Pengukuran 

Variabel menggunakan skala Linkert dengan skala 1 sampai 5.  

Jika setiap pertanyaan yang bersifat negatif, maka perhitungan 

skornya menjadi : 
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Sangat Tidak Benar (STS) = 5 poin 

Tidak Benar (TS) = 4 poin 

Tidak Yakin (N) = 3 poin 

Benar (S) = 2 poin 

Sangat Benar (SS) = 1 poin 

Sehingga semakin tinggi pengaruh orang tua (arah ke Sangat Setuju) 

dalam mereferensi mahasiswa akan semakin membuat mahasiswa 

memilih profesi menjadi akuntan publik. 

3.4.2. Nilai Intrinsik 

Nilai Intrinsik merupakan nilai yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang secara langsung diterima orang tersebut terhadap suatu 

profesi Akuntan Publik yang dijalaninya diantaranya intelektual, kerja 

yang dinamis, kreativitas, dan kebebasan cara penyelesaian tugas 

sehingga dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. Pengukuran 

Variabel menggunakan skala Linkert dengan skala 1 sampai 5. 

Jika setiap pertanyaan yang bersifat negatif, maka perhitungan 

skornya menjadi : 

Sangat Tidak Benar (STS) = 5 poin 

Tidak Benar (TS) = 4 poin 

Tidak Yakin (N) = 3 poin 

Benar (S) = 2 poin 

Sangat Benar (SS) = 1 poin 
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Sehingga semakin seseorang menyukai tantangan dan suasana kerja 

yang dinamis, maka semakin tinggi pula Nilai Intrinsik yang akan 

cenderung memberikan kepuasan dalam memilih menjadi Akuntan 

Publik. 

3.4.3. Persepsi Mahasiswa 

Persepsi Mahasiswa merupakan tindakan menafsirkan informasi 

tentang gambaran dan pemahaman tentang lingkungan menjadi 

profesi akuntan publik. Pengukuran Variabel menggunakan skala 

Linkert dengan skala 1 sampai 5. 

Jika setiap pertanyaan yang bersifat negatif, maka perhitungan 

skornya menjadi : 

Sangat Tidak Benar (STS) = 5 poin 

Tidak Benar (TS) = 4 poin 

Tidak Yakin (N) = 3 poin 

Benar (S) = 2 poin 

Sangat Benar (SS) = 1 poin 

Semakin tinggi Persepsi Mahasiswa terhadap profesi Akuntan Publik 

(arah ke Sangat Setuju) maka profesi menjadi Akuntan Publik akan 

membanggakan dan menjanjikan orang tersebut.   

3.4.4. Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional merupakan hal-hal yang berhubungan 

dengan peningkatan keahlian seseorang terhadap prestasi akuntan 
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publik. Pengukuran. Variabel menggunakan skala Linkert dengan 

skala 1 sampai 5.  

Jika setiap pertanyaan yang bersifat negatif, maka perhitungan 

skornya menjadi : 

Sangat Tidak Benar (STS) = 5 poin 

Tidak Benar (TS) = 4 poin 

Tidak Yakin (N) = 3 poin 

Benar (S) = 2 poin 

Sangat Benar (SS) = 1 poin 

Sehingga semakin tinggi skor (arah ke Sangat Setuju) semakin tinggi 

pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih profesi menjadi akuntan publik. 

3.4.5. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan Pasar Kerja adalah kondisi dimana profesi sebagai 

akuntan publik dapat memberikan peluang besar untuk seseorang 

berkembang. Dengan kata lain pertimbangan pasar kerja merupakan 

dimana seseorang memperoleh informasi-informasi terkait profesi 

menjadi akuntan publik baik itu dari teman, keluarga, maupun 

masyarakat. Seseorang akan mempertimbangan memilih karir menjadi 

akuntan publik berdasarkan informasi yang didapat. Pengukuran 

Variabel menggunakan skala Linkert dengan skala 1 sampai 5.  

Jika setiap pertanyaan yang bersifat negatif, maka perhitungan 

skornya menjadi : 
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Sangat Tidak Benar (STS) = 5 poin 

Tidak Benar (TS) = 4 poin 

Tidak Yakin (N) = 3 poin 

Benar (S) = 2 poin 

Sangat Benar (SS) = 1 poin 

Sehingga semakin tinggi skor (arah ke Sangat Setuju) semakin tinggi 

Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih profesi menjadi akuntan publik. 

3.4.6. Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik 

Pemilihan karir sebagai Akuntan Publik merupakan variabel 

dependen. Pemilihan karir menunjukkan keinginan mahasiswa-

mahasiswi Unika Soegijapranata ketika lulus memilih karir akuntan 

publik. Pengukuran Variabel menggunakan dikotomi / dummy yang 

skalanya 1 dan 0. Jika responden memilih YA = 1, TIDAK = 0.  

Sehingga semakin banyak mahasiswa yang memilih YA maka  

semakin menyukai dan ingin menjadi akuntan publik. 

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur 

dalam kuisioer tersebut (Murniati et al., 2013). Untuk menguji uji validitaas 

kuesioner maka peneliti menggunakan uji validitas Pearson Product 

Moment. Dimana indikator tersebut dinyatakan valid jika nilai R hitung 

lebih besar daripada R tabel.  
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Uji Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

kehandalan suatu kuesioner yang terdapat variabel-variabel (Murniati et al., 

2013). Menurut Azwar (2000) uji reliabilitas mengacu pada konsistensi 

hasil ukur variabel, dimana semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 

angka 1,00 artinya semakin tinggi reliabilitasnya. Penelitian ini 

menggunakan Cronbach Alpha.  Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable 

jika jawaban dari responden stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini, 

reliable jika nilai pengujiannya lebih dari 0,06. 

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 

 

3.5. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan alat yang digunakan guna memberikan 

gambaran dari data-data penelitian yang sudah didapatkan. Statistik 

Deskriptif meliputi berbagai hal diantaranya nilai teoritis, aktual, mean, 

rendah, sedang, dan tinggi.  

3.6. Asumsi Klasik 
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Uji Regresi Logistik tidak perlu adanya pengujian normalitas data, 

atau dapat dikatakan bahwa meskipun data tidak normal maka proses 

pengujian tetap dapat dilakukan, meskipun model regresi logistik akan 

memberikan hasil yang lebih baik jika data memiliki distribusi normal. 

(Murniati et al., 2013) 

Maka dari itu, peneliti menggunakan Asumsi Klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Multikolinearitas. Uji ini 

bertujuan untuk menguji serta mengetahui apakah pada model regresi yang 

digunakan ditemukan ada atau tidaknya korelasi variabel bebas 

(independen). Untuk membaca Uji Multikolinearitas terdapat 2 cara yaitu 

dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan Nilai Tolerance. VIF 

≥ 10 dan nilai Toleran ≤ 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Lukman 

& Juniati, 2016). 

3.7. Analisis Regresi Logistik 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji dengan menggunakan Analisis 

Regresi Logisitik. Dimana Regresi Logistik memiliki tujuan sama seperti 

Analisis Dikriminan, hanya variabel dependennya terbatas dalam 

pengkategorian yang terdiri dari 2 kategori saja.  

Persamaan regresi : 

Ln 
𝑷

𝑷−𝟏
 = α + β1 PI + β2 NI + β3 PM + β4 PP + β5 PPK + e 

Keterangan : 

Ln : Odds (probabilitas) pemilihan karir sebagai akuntan Publik (1 memilih 

karir sebagai akuntan publik, 0 tidak memilih karir sebagai akuntan publik)  
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α : Intersep  

β1, β2, β3, β4,β5,β6 : Koefisien regresi  

P1 : Parental Influence  

NI : Nilai Intrinsik  

PM : Persepsi Mahasiswa  

PP : Pelatihan Profesional  

PPK : Pertimbangan pasar kerja  

e : Error (Residual) 

Y = Jalur karir menjadi akuntan publik 

a = konstanta 

β = koefisien regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


