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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif selain itu peneletian ini juga menggunakan survey, terdapat dua jenis 

variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen yaitu Pendidikan Etika Bisnis 

(X1), Perilaku Kecurangan Akademik (X2), dan Gender (X3), sedangkan variabel 

dependennya adalah Kecurangan Akuntansi (Y). Penelitian ini menguji pengaruh 

mengenai variabel-variabel tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi 

linier berganda dan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data 

primer, dimana data tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

3.2.2. Sampel  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Angkatan 

2016, 2017 dan 2018 jurusan Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata, 

penelitian ini menggunakan mahasiswa Angkatan 2016, 2017, dan 2018 karena 
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mahasiswa Angkatan tersebut dinilai sudah tergolong memasuki semester akhir 

dimana menurut (Mbawuni & Nimako, 2015) menyatakan bahwa mahasiswa 

semester akhir telah menempuh hampir semua mata kuliah dasar yang ada dan 

mahasiswa semester akhir mulai mempertimbangkan karir yang mereka pilih setelah 

lulus seperti melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, sehingga pemikiran 

mereka lebih matang dibanding mahasiswa Angkatan 2019 keatas, sejalan dengan 

penelitian ini yang nantinya akan memposisikan mahasiswa sebagai karyawan atau 

pegawai maka diperlukan sampel dari mahasiswa akhir yang dinilai sudah memiliki 

pemikiran matang terkait karir. Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik 

purposive sampling dimana proses pengambilan sampel diperoleh dengan cara 

memilih sampel dari kriteria-kriteria yang diberikan, seperti: 

1. Mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2016, 2017, dan 2018 Universitas 

Katolik Soegijapranata 

Pengukuran jumlah sampel menggunakan perhitungan rumus Slovin, dengan 

rumus: 

𝑛 =
N

1 + N ex2 

n  = sampel  

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (10%) 



24 
 

Batas dari toleransi kesalahan yang digunakan 10% yang berarti akurasinya 

senilai 90%, semakin kecil batas toleransi maka menggambarkan sampel akan 

semakin akurat 

tabel 3 1 Jumlah Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2016-2017 

No Angkatan Jumlah Mahasiswa 

1 2016 206 

2 2017 196 

3 2018 198 

Jumlah 

mahasiswa 

600 

Sumber: Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin : 

𝑛 =
600

(1 + 600 x 0,12)
 

𝑛 = 85 

Dari perhitungan rumus slovin diatas jumlah, minimal sampel pada penelitian 

ini adalah 81 responden, tetapi untuk menghindari kuesioner yang tidak valid maka di 

dalam penelitian ini mengambil 120 responden sehingga jumlah responden pada 

penelitian ini adalah 120 responden 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, dimana data diperoleh 

langsung dari responden. Sumber Data primer tersebut adalah 120 mahasiswa aktif 

jurusan akuntansi Angkatan 2016, 2017, dan 2018 Unika Soegijapranata yang 

nantinya data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti, dimana responden 

diposisikan sebagai pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, 

setelah itu responden diharuskan mengisi kuisioner atau item-item tertentu sesuai 

dengan kasus yang diberikan.  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

kasus dan kuesioner dimana dalam penelitian ini nantinya partisipan akan 

mengumpulkan data menggunakan kasus dan kuesioner. Kasus tersebut nantinya 

akan digunakan untuk mengukur variabel kecenderungan kecurangan akademik 

sedangkan kuesioner digunakan untuk mengukur variabel pendidikan etika bisnis, 

perilaku kecurangan akademik dan gender  

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel 

Penelitian ini variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kecenderungan 

kecurangan akuntansi, sedangkan variabel independen yang digunakan Pendidikan 

Etika Bisnis (X1), Perilaku Kecurangan Akademik (X2), dan Gender (X3) 
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3.4.1. Variable Dependen 

1. Kecurangan Akuntansi (Y) 

Kecurangan Akuntansi merupakan salah satu persepsi responden terhadap 

suatu tindakan yang disengaja di bidang akuntansi seperti penyelewengan 

terhadap asset, kecurangan dalam laporan keuangan dan lain-lain, guna 

mendapatkan keuntungan tertentu terhadap suatu individu atau kelompok 

tertentu. (Delima Suma Bestari, 2016) 

Penelitian ini nantinya diukur berdasarkan kuisioner acuan dari NUR 

ROHIM (2014) menggunakan instrumen dengan menanyakan pendapat 

dari responden menggunakan skala likert 1-5 (1=sangat setuju, dan 

5=sangat tidak setuju)  

3.4.2. Variabel Independen 

1. Pendidikan Etika Bisnis (X1) 

Pendidikan Etika Bisnis secara garis besar merupakan sebuah mata kuliah 

atau studi mengenai suatu pembentukan standar moral yang benar dan 

salah dalam perilaku berbisnis, institusi, dan suatu kebijakan sehingga dari 

pengertian tersebut diharapkan pendidikan etika bisnis memiliki pengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akademik  (Maharani, 2013) 

Variable pendidikan etika bisnis tersebut nantinya akan diukur 

menggunakan lima indikator dengan menggunakan skala likert 1-5 
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(1=sangat setuju, dan 5=sangat tidak setuju) berdasarkan kuisioner acuan 

dari (Diana, 2017) 

2. Perilaku Kecurangan Akademik (X2) 

Perilaku kecurangan akademik merupakan sebuah sikap dimana 

mahasiswa melakukan perbuatan tidak jujur dan tidak etis dengan sengaja,  

jika seseorang telah melakukan tindak kecurangan di lingkungan 

akademik, maka nantinya perbuatan tersebut dinilai akan terulang lagi di 

dalam lingkungan kerja dengan tingkat kecurangan yang lain 

(Purnamasari & Irianto, 2017) 

variabel perilaku kecurangan akademik tersebut nantinya akan mengukur 

apakah seseorang yang telah melakukan perilaku kecurangan akademik 

memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akademik, 

variabel tersebut nantinya diukur menggunakan kuesioner acuan dari 

Aditiawati (2018) menggunakan lima indikator dengan menggunakan 

skala likert 1-5 (1=sangat setuju, dan 5=sangat tidak setuju) dengan 

Pertanyaan kuesioner no 6,10,11,14, dan 15 di-recording 

3. Gender (X3) 

Gender secara ringkas adalah sebuah karakteristik pembeda peranan 

sosial, konsep kultural, dan perilaku antara kaum laki-laki dan kaum 

perempuan (Susanti, 2013)  
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Penelitian ini nantinya menggunakan perbedaan gender dengan 

menggunakan kode dimana perempuan diberi kode 0 dan laki-laki diberi 

kode 1  

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam alat pengumpulan datanya, 

kuesioner merupakan sebuah angket yang berisi beberapa daftar pertanyaan atau 

pernyataan untuk responden dimana hasil dari kuesioner tersebut akan diuji datanya 

oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini  

3.5.2. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Realiabilitas Instrumen 

Uji Realiabilitas Instrumen merupakan suatu pengujian guna untuk 

melihat konsistensi dari sebuah instrument sebagai media ukur, sehingga 

dapat diketahui hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya 

2. Uji Validitas Instrumen 

Uji Validitas Instrumen merupakan suatu pengujian guna untuk mengukur 

apakah suatu kuesioner itu sah atau tidak untuk diujikan kepada 

responden, suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diuji  

3. Uji manipulasi / pilot test 
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Uji Manipulasi / pilot test merupakan suatu uji permulaan atau uji coba 

instrumen guna memastikan kesempurnaan dari desain eksperimen dan 

kemungkinan perbaikan apa yang akan dilakukan, selain itu pilot test juga 

memastikan bahwa responden nantinya mampu memahami penugasan 

yang akan diberi oleh peneliti. Uji tersebut diperlukan subjek sekitar 10%-

20% dari keseluruhan jumlah sampel, selanjutnya subjek diminta untuk 

mengisi pertanyaan post kuesioner untuk melihat pemahaman mereka 

terhadap kuesioner tersebut. Post kuesioner tersebut akan diberi skala 

paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima) untuk menilai kejelasan 

tugas eksperimen 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji Statistik Deskriptif merupakan sebuah analisis atau pengujian yang 

dilakukan untuk memperhitungkan karakteristik dari sebuah data, penelitian ini 

peneliti memutuskan menggunakan uji statistik deskriptif guna mengukur tendensi 

pusat atau sentral untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili (rata-rata) 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan guna mengetahui 

apakah sebuah data yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis 
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nantinya terdistribusi dengan normal. Penelitian ini menggunakan Uji 

Normalitas dengan jenis tes Kolmogorov-Smirnov terhadap tiap-tiap 

variabel, jika hasil dari pengujian sig > 0,05 maka H0 akan diterima dan 

sebaliknya jika sig < 0,05 maka H0 ditolak 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah uji yang perlu dilakukan sebelum uji hipotesis karena 

beberapa alasan tertentu. Uji linearitas tersebut dilakukan sebagai syarat 

untuk melakukan regresi linear dan analisis korelasi. Guna mengetahui 

apakah sebuah data linear atau tidak, dapat dilihat melalui skor 

signifikansi yang ditunjukan oleh variabel, jika nilai signifikansi deviasi 

linearitas > 0,05 maka data tersebut dikatakan linear begitu juga 

sebaliknya 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dilakukan guna 

mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel independen pada 

model regresi. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) mendekati angka 

1 maka dapat dikatakan  tidak ada masalah dengan multikolinearitas, 

multikolinearitas tersebut dapat dideteksi dengan cara menghitung 

koefisien korelasi antar variabel bebas dan dibandingkan dengan koefisien 

korelasi ganda, jika terjadi multikolinearitas maka dapat menyebabkan 

regresi tidak efisien 
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4. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk memprediksi keragaman suatu 

variabel independen pada data yang dimiliki. Dalam penelitian ini 

menggunakan Uji heterokedastisitas jenis Uji Spearman Rho, dimana data 

bebas berheterodastisitas jika sig  > 0,05 

 

3.7. Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda) 

Dalam penelitian ini sebelum menentukan suatu hipotesis maka perlu 

dilakukan pembuatan model empiris dari tiap-tiap hipotesisnya, penelitian ini 

menggunakan model empiris dengan jenis regresi berganda karena peneliti ingin 

mengetahui pengaruh dari ketiga variabel independen yaitu pendidikan etika bisnis, 

perilaku kecurangan akademik, dan gender terhadap satu variabel dependen yaitu 

kecenderungan kecurangan akuntansi, Persamaan regresi linear berganda dari dalam 

penelitian ini adalah: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e…… 

Keterangan : 

Y = Variabel terikat (Kecurangan Akuntansi) 

X1 = Variabel bebas (Pendidikan Etika Bisnis) 

X2 = Variabel bebas (Perilaku Kecurangan Akademik) 

X3 = Variabel bebas (Gender) 

α = Konstanta 
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b1,2,3,4 = Koefisien regresi 

e = Standard error 

3.7.1. Kriteria Penerimaan Hipotesis 

a) Hipotesis 1 

H1 tidak diterima bila sig. F > 0,05 dan diterima bila sig. F < 0,05 

b) Hipotesis 2 

H2 tidak diterima bila sig. F < 0,05 dan diterima bila sig. F > 0,05 

c) Hipotesis 3 

H3 tidak diterima bila sig. F < 0,05 dan diterima bila sig. F > 0,05 
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