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BAB III

Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki ciri khas tertentu,

Indriantoro dan Supomo 1999 dalam (Mutmainah 2007). Pada penelitian kali ini populasi

yang digunakan adalah seluruh universitas yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi (S1) yang Akreditasi A di kota Semarang. Terdapat  6

Universitas baik Swasta dan Negeri yang memiliki Program Studi Akuntansi Akreditasi

A diantaranya UNDIP, UNNES, UDINUS, UNISULA, UNIKA, dan UNISBANK.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik populasi, Indriantoro dan

Supomo 1999 dalam (Mutmainah 2007). Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel

adalah convenience sampling, dengan penjelasan bahwa tidak memungkinkan jika

bertemu secara langsung dengan responden dikarenakan pandemi maka diputuskan untuk

menghubungi dan membagikan kuesioner kepada responden secara online dan hanya

terdapat beberapa mahasiswa saja dari masing-masing universitas yang mengirimkan

kembali hasil kuesioner. Pemilihan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan

kriteria yaitu mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis dan

profesi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan atas yaitu

angkatan 2016 dan 2017 yang dimana sudah mengambil mata kuliah etika bisnis dan

profesi.

Berikut data jumlah mahasiswa setiap universitas yang program studi

akuntansinya terakreditasi A
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Tabel 3. 1
Populasi dan Sampel

Nama
Universitas

Mahasiswa
angkatan

2016

Mahasiswa
angkatan

2017

Total
mahasiswa Jumlah

Sampel
UNDIP 80 178 258 13

UNNES 170 105 275 14

UDINUS 124 198 322 16
UNISULA 118 173 291 15

UNIKA 161 225 386 19
UNISBANK 202 176 378 19

Total 855 1085 1910 96

Sumber : data pelaporan jumlah mahasiswa angkatan (2016 dan 2017)
(forlap.dikti.go.id)

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner

kepada mahasiswa akuntansi yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan jawaban

atas pernyataan – pernyataan yang tersedia. Penelitian ini menggunakan data primer dan

menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini yakni kecerdasan

emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, penalaran moral, dan gender.

Sedangkan variabel dependennya adalah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika

profesi akuntan. Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel:

3.3.1 Variabel Independen

a. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan dalam mengontrol rasa yang

ada pada diri sendiri ataupun orang lain serta memilah dan menggunakan rasa

tersebut untuk kemudian digunakan dalam berpikir maupun bertindak
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Goleman 2000 dalam (Anam and Ardillah 2016). Pengukuran variabel ini

menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert dari nilai terendah

(skor 1) hingga nilai tertinggi (skor 5).

b. Kecerdasan Intelektual

Menurut Sternberg 2008 dalam (Pasek 2017), kecerdasan intelektual

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat membantu

beradaptasi dengan lingkungan dalam melakukan pembelajaran dari masa

lalu sehingga menggunakan proses metakognigtif (kesadaran berpikir

tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui). Pengukuran variabel ini

menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert dari nilai terendah

(skor 1) hingga nilai tertinggi (skor 5).

c. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam menempatkan makna nilai

dalam hidup dan perilaku manusia dalam lingkup yang lebih luas dan menilai

perilaku seseorang yang lebih baik dibandingkan orang lain (Tikollah,

Triyuwono, and Ludigdo 2006). Pengukuran variabel ini menggunakan

kuesioner dengan pengukuran skala likert dari nilai terendah (skor 1) hingga

nilai tertinggi (skor 5).

d. Penalaran Moral

Penalaran moral merupakan penilaian suatu tindakan apakah benar atau tidak

dengan menggunakan pemikiran atau penalaran yang dimana kemampuan

masing-masing individu berbeda Malti 2014 dalam (Jasmine and Susilawati

2019). Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan pengukuran

skala likert dari nilai terendah (skor 1) hingga nilai tertinggi (skor 5).
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e. Gender

Gender merupakan rancangan analisis yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin melalui sudut pandang non-

biologis, seperti contoh aspek sosial dan budaya, kemudian jika dilihat dari

aspek psikologis perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari

bagaimana perilakunya (Al-Fithrie 2015). Pada penelitian ini pengukuran

gender menggunakan skala dummy, dimana pada pria diberi angka 1 dan

wanita diberika angka 0.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah persepsi mahasiswa akuntansi

mengenai etika profesi akuntan eksternal, dimana perlu memperhatikan prinsip dasar

etika. Persepsi adalah proses individu dalam menafsirkan suatu hal yang didapat oleh

indra supaya memberikan makna kepada orang lain Robins 2006 dalam (Novitasari

2017). Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan pungkuran skala

likert dari nilai terendah (skor 1) hingga nilai tertinggi (skor 5).

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Partial Least Square (PLS)

Penelitian saat ini menggunakan analisis data berupa Partial Least Square (PLS).

Alasan memilih Partial Least Square (PLS) adalah dapat menyelesaikan pengolahan

data yang tergolong memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan tidak mewajibkan

penggunaan sampel yang banyak. Kelebihan dari PLS adalah dapat menggunakan data

apa saja seperti nominal, kategori, ordinal, interval, dan rasio.
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3.4.2 Measurement (Outer Model)

Analisa outer model ini merupakan suatu pengujian data untuk memperoleh

jawaban yang terjadi dalam hubungan antar variabel. Uji yang dilakukan pada outer

model adalah sebagai berikut :

1. Validitas Konvergen.

Validitas konvergen digunakan untuk memperoleh jawaban apakah setiap

indikator dari variabel valid atau tidak. Validitas konvergen dihitung dengan

menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi atau Average Variance

Extracted (AVE) dan nilai dari Loading Factor Suatu variabel akan dikatakan valid

jika nilai AVE minimal sebesar 0,5 dan nilai dari Loading Factor minimal sebesar

0,7 (Hair et al. 2014).

2. Validitas Diskriminan.

Validitas diskriminan digunakan untuk memperoleh jawaban apakah suatu

variabel indikator valid atau tidak. Validitas diskriminan yang digunakan pada

penelitian ini adalah validitas diskriminan cross loadings. Suatu variabel akan

dikatakan valid apabila nilai setiap indikator dari suatu variabel memiliki nilai

yang lebih besar dibandingkan dengan nilai dari setiap indikator variabel lainnya

(Hair et al. 2014).

3. Reliabilitas.

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability.

Suatu variabel bisa dikategorikan reliabel jika besaran nilai Cronbach’s Alpha

lebih dari 0,5 dan Composite Reliability minimal sebesar 0,7 (Hair et al. 2014).
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3.4.3 Structural (Inner Model)

Inner model diukur dengan menggunakan nilai R-Square untuk mengetahui

besaran nilai variabel independen yang mempengaruhi besaran nilai variabel dependen

(Hair et al. 2014). Variabel independen dari penelitian ini adalah variabel X1, X2, X3,

X4, dan X5 sedangkan Y sebagai variabel dependennya.

3.4.4 Uji Hipotesis (Bootstraping)

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari Path Coefficients (koefisien jalur) melalui

Bootstrapping. Koefisien jalur merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai-nilai suatu hubungan yang terjadi pada model sturktural, dimana

model struktural tersebut harus dievaluasi untuk mengetahui perspektif dan menilai

signifikansi hubungan (Hair et al. 2014).

Signifikansi hubungan antar variabel dapat dilihat dari T-Statistik. Pengujian T-

Statistik digunakan untuk mengetahui apakah hubungan dari variabel satu dengan

variabel lainnya yang ada di dalam model struktural tersebut signifikan atau tidak.

Suatu hubungan variabel akan dikatakan signifikan apabila besarnya nilai statistik

minimal 1,96. Selain dilihat dari nilai sampel asli dan T-Statistik, hubungan yang

terjalin antar variabel dapat diketahui dari nilai P Values. Hubungan suatu variabel

akan dikatakan siginifikan jika nilai P Values maksimal 0,05 atau setara dengan 5%.

Apabila nilai P Values hubungan masing-masing variabel lebih dari 0,05 atau setara

dengan 5%, maka tidak signifikan (Hair et al. 2014).


