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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi, 

dan non akuntansi yang terdiri dari manajemen, pajak pada tingkat sarjana di 

UNIKA, UNDIP dan UNISSULA. Alasan penggunaan populasi ini adalah karena 

disiplin akademis tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis, dan 

juga di dalam bangku perkuliahan telah diberikan pelajaran tentang etika bisnis. 

Indriantoro dan Supomo (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

populasi adalah sekelompok orang. Kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa UNIKA, 

UNDIP dan UNISSULA yaitu angkatan 2002, 2003 dan 2004, tahun ajaran 2007-

2008 semester genap. Dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian  

Jurusan UNIKA UNDIP UNISSULA 
Akuntansi 232 432 173 

Manajemen 158 823 348 
Pajak  5 83 0 

Jumlah  395 1338 521 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi dalam penelitian ini sebanyak 

2254 mahasiswa. 
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3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan 

populasi. Pola pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih mahasiswa 

dari masing-masing jurusan tersebut yang telah semester tujuh untuk dijadikan 

responden. Perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus rumus slovin 

dan derajat kesalahan 5%, dengan menggunakan rumus Slovin yaitu: 

n = 
2

N
N(e)1+

 

n = 
2)05,0(22541+

2254  = 
64,6

2254  

n =  339,46 dibulatkan menjadi 340 responden 

Keterangan : 

n :  besarnya sampel yang diperlukan 

N :  besarnya populasi 

e   :  nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan 

 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik proporsional sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

didasarkan pada proporsi pada masing-masing mahasiswa fakultas ekonomi 

UNIKA, UNDIP dan UNISSULA yang masih aktif kuliah yaitu angkatan 2002, 

2003 dan 2004 serta mahasiswa tersebut sudah pernah mengikuti mata kuliah 
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etika bisnis. Penentuan sampel penelitian dilakukan menggunakan proporsional 

sampling sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian Berdasarkan Proporsional Sampling 

Bagian  Jumlah  Proporsi  Sampel 
UNIKA  395 

340
2254

×
395  60 

UNDIP 1338 340
2254

×
1338  201 

UNISSULA 521 340
2254

×
521  79 

Total 2254  340 
 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi varibel Gender dan  

Akademis sebagai variable independen. Sedangkan Etika sebagai variabel 

dependen.  

3.3.1 Gender 

 Variabel ini diartikan sebagai perbedaan antara pria dan wanita dalam hal 

etika dan disiplin akademis, dimana pria cenderung mempertimbangkan 

pandangan–pandangan dalam keadilan, sedangkan wanita lebih 

mempertimbangkan pandangan-pandangan lebih mengarah pada perhatian dan 

menaruh belas kasihan. Dalam konteks penilitian ini gender diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dimana skor 0 untuk jenis kelamin wanita dan skor 

1 untuk jenis kelamin pria.  
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3.3.2 Disiplin Akademis 

 Variabel ini didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

diajarkan atau diteliti di tingkat suatu Universitas. Dalam penelitian ini Akademis 

meliputi akademis akuntansi dan akademis non akuntansi. Dalam konteks 

penelitian ini akademis sebagai variabel independen. Dalam konteks penilitian ini 

displin akademis diukur dengan menggunakan skala Dummy. 

 

3.3.3 Etika Bisnis 

 Variabel ini didefinisikan sebagai pengetahuan tata cara yang ideal dalam 

pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas 

yang berlaku secara ekonomi dan sosial yang dapat menunjang maksud dan tujuan 

kegiatan bisnis (Muslich, 1998 : 4). Etika bisnis diukur dengan menggunakan 

skala likert point 7 yang dapat dilihat dengan skor sebagai berikut :  

1.Sangat tidak etis (STE)  nilainya 1 

2.Tidak etis (TE)  nilainya 2 

3.Agak tidak etis (ATE)  nilainya 3 

4.Netral (N)  nilainya 4 

5.Agak etis (AE)  nilainya 5 

6.Etis (E)  nilainya 6 

7.Sangat etis (SE)  nilainya 7 
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3.4 Analisis Data  

3.4.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah instrument indikator 

dari masing-masing variable penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. Setelah dilakukan uji validitas dean reliabilitas dan diketahui 

penggunaan instrument indicator adalah valid dan reliable, maka data yang 

diperoleh dapat dianalisis. Apabila terdapat instrument indicator yang tidak valid 

dan reliable, maka dilakukan perbaikan atas instrument yang bersangkutan agar 

valid dan reliable sebagai instrument indicator (Ghozali, 2005) 

3.4.1.1 Pengujian Validitas  

 Pada uji validitas yang diuji adalah kesasihan konstruk(construct validity) 

yaiyu dengan mengkorelasikan skor masing-masing butir dengan skor total. 

Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment pearson 

dengan formulasi sebagai berikut: 

rxy  = 
[ ][ ]∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
)Y( XN X)( XN

)Y X( XY).( N
 

 

r xy = korelasi product moment pearson antar X dan Y 

N    = jumlah pertanyaan 

X  = skor butir pertanyaan  

Y  = skor faktor pertanyaan 

Setelah pengujian korelasi product moment pearson maka koefisien 

korelasi yang diperoleh dikoreksi menjadi korelasi bagian total ( part whole 

correlation) karena korelasi antar butir dan factor tersebut belum merupakan 
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koefisien validitas butir yang sesungguhnya. Pada saat skor diperoleh dari 

masing-masing pertanyaan dikorelasikan dengan skor total maka sebenarnya skor 

yang diperoleh itu dikorelasikan dengan suatu bilangan yang mengandung skor 

yang pertama. Akibatnya koefisien korelasi yang dihitung dengan rumus diatas 

akan menghasilkan angka yang tinggi dari yang sebenarnya oleh karena itu 

pengujian validitas harus menggunakan part whole correlation dengan formulasi 

sebagai berikut : (Suharsimi Arikunto, 1998:162) 

                N( Σ X Y ) – ( Σ X .Σ Y )  
r x y = 
       √( N ∑ X² - ( ∑ X)²) ( N ∑ Y² - ( ∑ Y )² 

Keterangan : 

N = jumlah populasi 

X = skor item 

Y = skor total 

r = koefisien korelasi 

Syarat valid: 

1. Jika skor pertanyaan yang telah disusun berkorelasi positif dengan skor 

totalnya. 

2. Peluang ralat (P) maksimum 0,05 dalam uji satu sisi.  

 
3.4.1.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas berkaitan dengan apakah suatu teknis khusus jika digunakan di 

lapangan dan waktu berbeda akan menghasilkan suatu yang sama. Dalam hal ini, 

peneliti bergantung pada ukuran keandalan tetapi tidak tergantung pada alat ukur 

yang tidak andal (Ikhsan dan Ishak, 2005). Reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan realibel atau handal jika 
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jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2005). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

SPSS, yang dinyatakan dengan koefisien alpha cronbach. Pengambilan keputusan 

uji reliabilitas : 

1. Bila suatu variabel nilai reliabilitasnya (Alpha Cronbach) > 0,6 dikatakan 

reliabel 

2. Bila suatu variabel nilai reliabilitasnya (Alpha Cronbach) < 0,6 dikatakan 

tidak reliabel 

Rumus yang digunakan adalah rumus koefisien alpha Cronbach, yaitu : 

(Suharsimi Arikunto, 1998: 193) 

⎥
⎥
⎦

⎤
⎢
⎡ Σ
−

⎤⎡
=

2

1 bkr
σ

⎢⎣
⎥
⎦

⎢
⎣ − 211 )1( tk σ

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan  

Σσ2 = jumlah varian butir  

σ1
2 = varians total 

 
3.4.2 Pengujian Hipotesis  

Adanya dua faktor yang digunakan dalam penelitian ini yang berbentuk 

data nominal (kategori) maka uji dengan Two Way Anova digunakan untuk 

pengujian hipotesis. Uji Two Way Anova dilakukan dengan cara membandingkan 

perbedaan antara beberapa (lebih dari dua) nilai rata-rata dengan standar error dari 

perbedaan suatu variabel penelitian. 
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Apabila nilai probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% 

atau 0,05; maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan; dan  apabila nilai 

probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka 

terdapat perbedaan yang signifikan. 
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