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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian berlokasi di Kota Semarang dengan mahasiswa akuntasi yang pas 

untuk kriteria pada penelitian. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Kota Semarang yang masih 

berstatus mahasiswa yang berjumlah 13.912 mahasiswa (Forlap Kemenristekdikti 

2019/2020). Penelitian ini menggunakan purposive judgement sampling. Sample 

memiliki kriteria yaitu dengan domisili di Kota Semarang. Penghitungan jumlah 

sampel menggunakan p karena populasi 
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 Jumlah sampel minimal yang harus digunakan adalah 100 responden. Agar 

hasil penelitian lebih akurat maka peneliti menambah jumlah sampel menjadi 200 

responden. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer yang 

diperoleh langsung dari responden dengan menyebarkan kuesioner pada sampel 

berupa responden yang memenuhi kriteria yang diterapkan oleh peneliti.  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Kuesioner merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam 

pengunpulan data yang akan disebar lewat google form. 

 

3.4. Alat Pengumpulan Data 

 Sebuah alat dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan bentuk 

google form. Jogiyanto (2013) memberikan sebuah pernyataan dengan 

menggunakan sebuah survei yang dilakukan dengan media informasi secara 

cepat dan akurat. Likert merupakan sebuah skala yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

 Keandalan dan ketepatan kuisioner jadi hal yang sangat penting dan hal 
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yang dasar dalam penelitian ini karena kuisioner membantu untuk mengamati 

indikator yang mencerminkan variable yang tidak dapat diukur langsung pada 

penelitian bidang sosial (Muniarti, Dkk, 2013).  

3.5.1. Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan masing-masing 

pertanyaan dalam kuisioner (Muniarti, Dkk, 2013). Uji Validitas berhubungan 

dengan ketepatan alat ukur untuk mencapai sasaran dalam penelitian 

(Jogiyanto, 2013). Pada penelitian ini menggunakan kriteria jika nilai r hitung 

> r table maka dikatakan valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan kehandalan 

indikator dari variable di dalam kuisioner. Suatu pengukur dapat dikatakan 

reliable atau dapat diandalkan jika pengukur tersebut dapat dipercaya. Maka 

hasil dari pengukur tersebut harus akurat dan konsisten. Dapat dikatakan 

konsisten jika beberapa pengukuran dari subjek yang sama mendapatkan hasil 

yang sama (Jogiyanto, 2013). Jika nilai Cronbach Alpha > 0.6 maka dikatakan 

reliabel. 
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3.6. Uji Hipotesis 

3.6.1. Menyatakan Hipotesis 

1. H0 : b1 ≤ 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

adaptasi (X1), terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi 

terhadap revolusi industri 4.0 (Y) 

Ha1 : b1 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas adaptasi 

(X1) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi 

industri 4.0 (Y). 

2. H0 :  b2 ≤ 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

CSE (X2) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi 

terhadap revolusi industri 4.0 (Y) 

Ha2 : b2 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas  CSE (X2) 

terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi 

industri 4.0 (Y). 

3. H0 :  b3 ≤ 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas  

kepribadian (X3) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi 

terhadap revolusi industri 4.0 (Y) 
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Ha3: b3 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas kepribadian 

(X3) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi 

industri 4.0 (Y). 

4. H0 : b4 ≤ 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas    

pendidikan (X4) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi 

terhadap revolusi industri 4.0 (Y) 

Ha4: b4 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas pendidikan 

(X4) terhadap variabel terikat awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi 

industri 4.0 (Y). 

 

3.6.2. Menentukan tingkat kesalahan 

Adapun tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5%. 

 

3.6.3. Pemilihan Alat Uji 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas yaitu alat uji yang berfungsi untuk menguji sampel yang 

digunakaan dalam penelitian ini seperti kondisi nyata dari populasi (Muniarti, 

Dkk, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov – 

Smirnov Goodness of Fit Test pada variabel. Jika nilai Kolmogorov Smirnov > 

0.05 maka dikatakan data normal. 
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2. Multikolinieritas 

  Muniarti (2013) menjelaskan bahwa adanya sebuah hubungan regresi 

pada variabel bebas. Regresi memiliki sebuah korelasi dengan variabel 

independen. Multikolinearitas bisa ditemukan dengan menghitung koefisen 

korelasi sederhana antar variable bebas dan di penelitian ini menggunakan uji 

regresi dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF), kemudian 

menghitung toleransi, jika VIF > 0.1 dan Tolerance < 10 maka dikatakan tidak 

terjadi multikolinearitas (Muniarti, Dkk, 2013). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas yaitu uji yang fungsinya bagi penelitian ini 

adalah untuk menemukan adanya kesalahan varian yang konstan dan salah satu 

asumsi kunci yang terdapat pada metode regresi biasa adalah error atau 

kesalahan yang memiliki keragaman yang sama tiap sampel.  

4. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi data time series, pada penelitian ini tidak digunakaan karena penelitian 

ini tidak menggunakan data time series. 

 

3.6.4. Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda yaitu alat untuk menemukan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variable terikat yang berfungsi untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan yang fungsional antara dua variable 
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bebas atau lebih (Muniarti, Dkk, 2013). Dalam penelitian ini, regresi linier 

berganda berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable ambisi, 

CSE, kepribadian, pendidikan terhadap awareness mahasiswa akuntansi 

terhadap revolusi industri 4.0, fungsi model ini sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +e  

Keterangan   : 

Y = awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi industri 4.0 

a = konstanta 

b1-b4 = koefisien regresi 

X1 = adaptasi 

X2 = CSE 

X3 = kepribadian 

X4 = pendidikan 

E = error 

 

3.6.5. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat dengan syarat Uji statistik F dalam 

analisis regresi bernilai signifikan. Apabila nilai koefisien determinasi antara 

nol dan satu, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi dependen 

terbatas apabila nilai R2 yang didapat kecil. Jika nilai adjusted R2 adalah 

negative, nilainya akan dianggap nol. 
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3.6.6. Kriteria Penerimaan hipotesis (uji t) 

a. P > α (0.05), artinya H0 diterima 

b. P < α (0.05), artinya H0 ditolak 

 

3.6.7. Pengambilan keputusan 

 Jika nilai sig. t < 0.05 artinya tidak ada pengaruh variabel independent 

(X) terhadap dependen (Y). 

 Jika nilai sig. t > 0.05 artinya ada pengaruh variabel independent (X) 

terhadap dependen (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


