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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan sampel 

3.1.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

program studi Akuntansi pada Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Diponegoro 

dikarenakan telah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT pada program studi akuntansi sehingga 

memiliki fasilitas pembelajaran dan tenaga pengajar yang berkualitas sehingga ketika lulus 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten, lulusan ini akan menjadi seorang 

akuntan profesional yang membutuhkan pertimbangan yang sesuai etika sehingga keputusannya 

tidak merugikan orang lain. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa akuntansi dikarenakan mereka 

telah diajarkan untuk memiliki integritas, jujur, bertindak etis dan profesionalisme dalam bekerja. 

Penelitian pada mahasiswa akuntansi akan lebih spesifik bila ditunjukan pada mahasiswa 

akuntansi yang telah mengambil mata kuliah auditing dan etika. Perbandingan ini didasari alasan 

bahwa mahasiswa akuntansi telah mempelajari lebih dekat tentang etika. Besarnya populasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Mahasiswa Aktif Universitas Katolik dan Universitas Diponegoro 

Universitas  Angkatan Jumlah 

Universitas Katolik Soegijapranata 2016 937 

Universitas Katolik Soegijapranata 2017 1098 

Universitas Negeri Diponegoro 2016 1027 
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Universitas Negeri Diponegoro 2017 1007 

Jumlah   4069 

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id  

3.1.2 Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari sekumpulan populasi yang menjadi pusat dari peneliti 

dengan karakteristik tertentu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan Simple Random Sampling. Dimana simple random sampling merupakan 

dasar teknik pengambilan sampel penelitian dari populasi yang dilakukan secara acak atau random 

tanpa memperhatikan strata, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan 

yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel penelitian yang diambil  adalah mahasiswa aktif  

Strata Satu (S1) angkatan 2016 dan 2017 Program Studi Akuntansi pada Universitas Katolik 

Soegijapranata dan Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini dilakukan atas mahasiswa 

akuntansi pada angkatan 2017 dan 2016 dengan syarat telah menempuh mata kuliah etika dan 

auditing.  

 Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada teori Slovin yang 

dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 Keterangan:  

 n = Jumlah Sampel 

 N = Jumlah Populasi 

 I = Konstanta 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
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 e = Margin of error (kesalahan maksimum bisa ditolerir sebesar 10%) 

 Perhitungan: 

𝑛 =  
4069

1 + 4069(0.1)2
= 97,6013 ≈ 98   

  Sehingga perhitungan diatas, diketahui minimal sampel penelitian ini sebanyak 98 orang 

mahasiswa aktif angkatan 2016 dan 2017 Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Universitas 

yang memiliki Akreditasi A di Semarang yaitu Universitas Katolik Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah Proporsi Sampel 

Universitas Angkatan Jumlah 

Mahasiswa 

Proporsional Sampel 

minimal 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2016 937 22.5672155321 23 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2017 1098 26.4448267388 26 

Universitas Diponegoro 2016 1027 24.7348242812 25 

Universitas Diponegoro 2017 1007 24.253133448 24 

Jumlah   4069  98 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil secara langsung dari seluruh 

mahasiswa aktif angkatan 2016 dan 2017 Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Universitas 

yang memiliki Akreditas A di Semarang. Data primer penelitian ini dengan menyebarkan 

kuesioner kepada mahasiswa melalui google form. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data 

primer, yaitu dengan cara menyebar kuesioner dan menyebarkan langsung pada mahasiswa aktif 

akuntansi semester 6 dan 8 Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Universitas yang memiliki 

Akreditasi A di Semarang. Kuesioner masing-masing terdiri atas satu (1) variabel terikat dan (6) 

variabel bebas. Kuesioner diserahkan kepada mahasiswa sebagai sampel responden pada 

penelitian ini dan memberinya waktu untuk mengisi. Setelah mengisi kemudian responden 

menyerahkan kembali kuesionernya kepada peneliti.  

3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data primer pada peneliti ini menggunakan berbagai alat yang 

dibutuhkan untuk melakukan survey seperti ini menggunakan google form dan kuesioner pada 

seluruh mahasiswa aktif angkatan 2016 dan 2017 Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada 

Universitas yang memiliki Akreditasi A di Semarang. Instrumen kuesioner berisi pertanyaan yang 

telah disiapkan alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert lima (5) poin mulai dari sangat 

tidak setuju sampai sangat setuju. 
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3.3 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur pertanyaan terhadap kuesioner, dapat 

mengutarakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 

validitas juga menunjukan seberapa ketepatan tiap-tiap pertanyaan pada kuesioner (Murniati et al., 

2013). 

Uji Validitas ini menjelaskan apakah instrumen yang telah disusun memiliki konstruk 

validitas aturan atau tidak. Pengujian ini menggunakan teknik statistic pearson-product moment 

coefficient of correlation dengan menggunakan bantuan software SPSS. Uji validitas instrumen 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai Cronbach’s Alpha dengan nilai pada Cronbach 

Alpha if item deleted tersebut. Jika nilai pada setiap item deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s 

Alpha Instrument maka item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran 

tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) sehingga penelitian menunjukan keakuratan, konsistensi dan 

ketepatan pengukuran. Instrumen dengan hasil reliabel yakni apabila digunakan beberapa kali 

dalam mengukur objek yang serupa dapat menghasilkan hasil data yang sama. Pengukuran 

reliabilitas terhadap variabel ini ditentukan berdasarkan nilai alpha cronbach, apabila nilai alpha 

cronbach lebih besar dari 0,60 maka dikatakan variabel tersebut reliabel atau dapat diandalkan. 

Semakin dekat keandalan koefisien dengan 1.0 maka semakin baik.  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan enam variabel independen, yaitu kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of control dan pemahaman kode etik 
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akuntan. Dan satu variabel dependen yaitu perilaku etis mahasiswa akuntansi. Sedangkan untuk 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.1.1 Perilaku Etis  

 Perilaku etis adalah perilaku yang seturut dengan norma-norma sosial yang diterima secara 

umum dan luas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang baik serta tindakan-tindakan yang 

benar. Variabel pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan indikator antara 

lain (Yovita dan Rahmawati, 2016):  

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etiknya. 

2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinanya. 

3. Bertindak dengan dasar nilai meskipun memiliki kesulitan dalam melakukan tindakan 

tersebut. 

4. Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari sepuluh (10) item 

pertanyaan, variabel perilaku etis menggunakan skala likert yaitu 1 (satu) sampai 5 (lima), yang 

menunjukan bahwa angka (1) artinya Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, 

(5) Sangat Setuju. Semakin tinggi skor menunjukan bahwa respon responden semakin berperilaku 

etis, begitupun sebaliknya semakin rendah skor menunjukan bahwa responden semakin 

berperilaku tidak etis. Hal ini menunjukan tujuan bahwa dapat memberikan respon tersebut 

merupakan gambaran perilaku mahasiswa yang akan menjadi bagian di lingkungan kerja nantinya.  
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen secara negatif maupun secara positif. Variabel independen atau 

variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of control, dan pemahaman kode etik profesi akuntan. 

3.4.2.1 Kecerdasan Emosional 

 Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu dalam mengenali diri sendiri dan orang 

lain, motivasi diri sendiri, tahan dalam menghadapi kegagalan serta kemampuan dalam mengolah 

emosi diri sendiri dengan orang lain. Kecerdasan dikelompokan menjadi lima wilayah utama yang 

dikenal sebagai indikator kecerdasan emosional yaitu (Lucyanda dan Endro, 2012):  

1. Pengenalan diri yaitu kemampuan untuk menyadari apa yang dirasakan. 

2. Pengendalian diri yaitu kemampuan untuk mengelola dan menangani emosi sendiri. 

3. Motivasi diri yaitu kemampuan untuk dapat bertahan dalam menghadapi kemunduran dan 

kegagalan. 

4. Empati yaitu kemampuan untuk dapat merasakan bagaimana perasaan orang lain. 

5. Keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk menangani emosi orang lain. 

Variabel kecerdasan spiritual dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Dimana semakin tinggi skor berarti semakin tinggi 

tingkat kecerdasan emosional responden. Dalam penelitian ini item pertanyaan pada nomor 

2,3,4,7,10,13,16,21,22,25,27,28 akan dilakukan recoding. 

3.4.2.2 Kecerdasan Spiritual 

 Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berasal dari dalam hati kita, dimana kita 

akan dijadikan untuk lebih kreatif ketika kita dihadapkan pada masalah pribadi dan mencoba 
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melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar 

memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Indikator dalam variabel ini adalah (Zohar dan 

Marshal, 2002 dalam lucyanda dan Endro, 2012): 

1. Kemampuan untuk bersikap fleksibel. 

2. Adanya tingkat kesadaran diri yang tinggi. 

3. Kemampuan dalam menghadapi serta kemampuan untuk memanfaatkan penderitaan. 

4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui perasaan sakit. 

5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. 

6. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

7. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antar berbagai hal (rendah hati). 

8. Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” serta berupaya dalam 

mencari jawaban yang benar. 

Pada variabel kecerdasan spiritual ini terdiri dari 20 item pertanyaan dengan menggunakan 

skala likert 1 sampai 5. Semakin tinggi skor berarti semakin tinggi tingkat kecerdasan spiritual 

responden. 

3.4.2.3 Gender 

 Gender dalam penelitian ini merupakan variabel yang dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, tetapi dari sosial 

dan pengaruh budaya. Jenis kelamin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

apakah laki-laki berperilaku etis lebih baik atau sebaliknya perempuan yang berperilaku etis lebih 

baik. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan dummy dimana dengan membedakan yaitu 0 untuk laki-

laki dan 1 untuk perempuan. 
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3.4.2.4 Ethical Sensitivity 

Ethical sensitivity ialah suatu kesensitivitasan seseorang untuk mengidentifikasi suatu 

keadaaan etis sehingga individu tersebut dapat mengambil keputusan secara etis. Variabel 

ethical sensitivity diukur menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Al-Fithrie 

(2015) bedanya peneliti menggunakan skala likert yang terdiri dari tiga indikator yaitu: 

1. Kegagalan akuntan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta 

2. Penggunaan jam kantor untuk kepentingan pribadi 

3. Subordinasi judgement akuntan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi. 

Variabel ethical sensitivity diukur dengan kuesioner yang terdiri dari delapan item 

pertanyaan, dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima). Semakin tinggi skor 

berarti semakin tinggi tingkat ethical sensitivitas responden. Dalam penelitian ini item 

pertanyaan 1,2,3 akan dilakukan recoding. 

3.4.2.5 Locus of Control 

Internal locus of control adalah cara pandang atau kepercayaan individu dalam mengendalikan 

peritiwa yang terjadi dengan usaha sendiri serta segala bentuk hasil yang di dapat baik maupun 

buruknya hasil merupakan usaha kerja keras yang dilakukan oleh diri sendiri guna mencapai apa 

yang diinginkan. 

Variabel Locus of control diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Yovita dan 

Rahmawati (2016) dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari tujuh indikator yaitu: 

1. Keputusan Pimpinan 

2. Jabatan/Kedudukan 

3. Kesempatan 
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4. Penghargaan Dalam Bekerja 

5. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan 

6. Keberuntungan 

7. Nasib 

Dalam penelitian ini item pertanyaan no 2,3,4,6,9 mengarah pada locus of control internal, 

sedangkan item pertanyaan no 1,5,7,10,11,12,13,14,15,16 mengarah pada locus of control 

eksternal, nantinya yang akan diolah yaitu locus of control internal. Instrument terdiri dari 16 

(enam belas) pertanyaan dengan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima).   

3.4.2.6 Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan  

 Pemahaman Kode Etik Profesi adalah suatu pemahaman mengenai pola aturan, tata cara, 

tanda, dan pedoman etis atas etika yang baik didalam menjalankan serta melaksanakan tanggung 

jawab pekerjaan khususnya sebagai seorang profesi akuntan. Suatu pemahaman mengenai kode 

etik profesi akuntan Indonesia terdapat 8 (delapan) bagian Kode Etik Profesi Akuntan (Yovita dan 

Rahmawati, 2016):  

1. Pemahaman Tanggung Jawab Profesi. 

2. Pemahaman Kepentingan Publik. 

3. Pemahaman Integritas. 

4. Pemahaman Objektivitas. 

5. Pemahaman Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. 

6. Pemahaman Kerahasiaan. 

7. Pemahaman Perilaku profesional. 

8. Pemahaman Standar Teknis. 
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Variabel pemahaman kode etik profesi akuntan diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 

16 item pertanyaan, dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima). Semakin 

tinggi skor berarti semakin tinggi tingkat pemahaman responden tentang kode etik profesi 

akuntan. 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan supaya hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien. Model 

regresi harus memenuhi beberapa asumsi klasik, yang digunakan untuk menghindari perolehan 

data yang biar serta hasil data yang pasti dan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal serta 

tidak terdapatnya multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan tiga uji 

asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Pengujian 

asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji data dalam metode regresi, bahwa variabel 

tersebut sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Distribusi normal tersebut menjadi dasar 

untuk statistik inferen dan model regresi yang baik, yaitu model yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data 

dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan cara 

membuat hipotesis (Ghozali, 2006). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test, dinyatakan berdistribusi normal nilai sig lebih besar 

dari 0,05 sebaliknya apabila nilai sig lebih kecil 0,05 maka data penelitian dinyatakan berdistribusi 

tidak normal (Murniati et al., 2013). 
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3.5.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas dari model regresi ataupun tidak (Murniati et al., 2013). Uji 

multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan di dalam 

pembentukan model. Untuk menentukan model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat 

diperiksa menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF > 10 artinya bahwa terjadi 

multikolinieritas yang sungguh-sungguh di data model regresi tersebut (Ghozali, 2006). 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen disebut 

Heteroskedastisitas. Dapat dikatakan jika model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

pengujian menggunakan uji Glejser (Murniati et al., 2013). Apabila sig > 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi adalah upaya menjelaskan hubungan antara variabel independen (gender, 

ethical sensitivity, locus of control, pemahaman kode etik akuntan) terhadap satu variabel 

dependen (perilaku etis). Adapun persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y= ɑ + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + b₄X₄ + e 

Keterangan:  

Y  = Perilaku Etis 
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A  = Konstanta 

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien Regresi 

X₁  = Kecerdasan Emosional 

X₂  = Kecerdasan Spiritual  

X₃  = Gender  

X₄  = Ethical Sensitivity  

X₅  = Locus of Control 

X₅  = Pemahaman kode etik akuntan 

E  = epsilon (error term) 

3.6.1 Uji F 

 Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik F dilakukan dengan quick look yaitu bagaimana melihat 

nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan signifikansi level 0.05 atau α=5%. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah:  

a. F hitung > F tabel atau jika nilai Sig F > 0.05 maka hipotesis diterima. 

b. F hitung < F tabel atau jika nilai Sig F < 0.05 maka hipotesis ditolak. 

3.6.2 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model 

menerangkan variansi variabel terikat atau variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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menunjukan presentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel tetap atau variabel 

dependen. Apabila nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas, sedangkan untuk nilai yang mendekati satu berarti variabel 

bebas tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. 

3.6.3 Uji t 

 Uji statistik t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan menggunakan significance 

level 0.05 (5%). Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Apabila nilai signifikansi t > 0.05 maka hipotesis ditolak. Hal ini secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Apabila nilai signifikansi t < 0.05 maka hipotesis diterima. Hal ini secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependeen. 
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