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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Program Studi S1 Akuntansi pada Universitas berbasis agama yaitu Universitas 

Islam, Kristen, dan Katolik di Jawa Tengah. Metode pemilihan sampel yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria dalam 

pengambilan sampel antara lain : 

1. Mahasiswa akuntansi S1 yang masih aktif di Universitas Islam Sultan 

Agung, Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

2. Mahasiswa angkatan 2016 – 2017 yang telah mengambil mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Teori 

Akuntansi karena mata kuliah tersebut mempelajari standar akuntansi 

keuangan. 

3. Mahasiswa yang lulus mata kuliah tersebut dengan nilai minimal C karena 

mahasiswa dianggap sudah memahami standar akuntansi keuangan. 

Pada Tabel 3.1 populasi responden menunjukkan bahwa data tersebut 

menunjukkan jumlah mahasiswa yang aktif pada masing–masing Universitas. 

Data ini berasal dari laman Forlap Dikti yang merupakan kumpulan data 

perguruan tinggi secara nasional dan dikelola langsung oleh Pusat Data dan 

Informasi Iptek Dikti 
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Tabel 3.1 
Populasi Responden 

Universitas Jumlah Mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana   1885 

Universitas Katolik Soegijapranata 1006 

Universitas Islam Sultan Agung 1878 

Total 4.769 

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

Pada Tabel 3.2 populasi mahasiswa aktif tahun 2016 – 2017 menunjukkan 

bahwa data pada sampel ini harus mahasiswa angkatan 2016 – 2017 yang masih 

aktif pada masa perkuliahannya. Data ini berasal dari tata usaha fakultas ekonomi 

dan bisnis di masing–masing universitas yang sudah mendapatkan perizinan dari 

universitas peneliti maupun universitas sampel. 

Tabel 3.2 
Populasi Mahasiswa aktif tahun 2016 – 2017 

Universitas Jumlah Mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana 321 

Universitas Katolik Soegijapranata 402 

Universitas Islam Sultan Agung 508 

Total 1.231 

Sumber : Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pada Tabel 3.3 populasi mahasiswa mata kuliah prasyarat min C 

menunjukkan bahwa mahasiswa harus memiliki nilai minimal C pada mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Teori 

Akuntansi. Data ini diperoleh dari tata usaha fakultas ekonomi dan bisnis di 

masing–masing universitas yang sudah mendapatkan perizinan dari universitas 

peneliti maupun universitas sampel 
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Tabel 3.3 
Populasi Mahasiswa mata kuliah prasyarat min C 

Universitas Jumlah Mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana 294 

Universitas Katolik Soegijapranata 144 

Universitas Islam Sultan Agung 429 

Total 867 

Sumber : Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pada Tabel 3.4 sampel responden menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah 

mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria purposive sampling pada penelitian ini. 

Data ini didapat dari kuesioner google form yang telah disebarkan menggunakan 

sosial media  

Tabel 3.4 
Sampel Responden 

Universitas Jumlah Mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana 68 

Universitas Katolik Soegijapranata 78 

Universitas Islam Sultan Agung 68 

Total 214 

 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Aktif Program Studi S1 Akuntansi 

pada Universitas Islam, Kristen, dan Katolik di Jawa Tengah. Universitas Islam 

Sultan Agung menjadi perwakilan Universitas Islam, Universitas Katolik 

Soegijapranata menjadi perwakilan Universitas Katolik, dan Universitas Kristen 

Satya Wacana menjadi perwakilan Universitas Kristen. Mahasiswa akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, dan 
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Universitas Kristen Satya Wacana digunakan sebagai sampel penelitian karena 

untuk menguji variabel internalisasi nilai–nilai agama. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data primer adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

data penelitian yang menggunakan kuesioner dan diberikan kepada responden, 

dalam penelitian ini yang dimaksud adalah adalah para mahasiswa jurusan 

akuntansi Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, dan 

Universitas Kristen Satya Wacana yang dijadikan sampel penelitian. Kuesioner 

didesain dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif pernyataan. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik survey merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam teknik ini peneliti menyebarkan kuesioner melalui google 

form kuesioner yang kemudian akan diisi secara langsung oleh Mahasiswa Aktif 

angkatan 2016 – 2017 Program Studi S1 Akuntansi pada Universitas Islam, Kristen 

dan Katolik di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2019/2020. 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

isinya terdapat data pribadi responden, angkatan, internalisasi nilai–nilai agama, 

ketersediaan sarana pendidikan, strategi pengajaran dan materi SAK berbasis IFRS. 

Kuesioner ini berisi beberapa daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk 

mendapatkan tanggapan responden yakni mahasiswa aktif program studi S1 
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akuntansi angkatan 2016-2017 pada Universitas Islam, Kristen, dan Katolik di Jawa 

Tengah pada tahun ajaran 2019/2020 

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Penelitian Independen 

1. Internalisasi nilai–nilai agama 

Internalisasi nilai–nilai agama adalah nilai–nilai lembaga Universitas yang 

diterapkan dalam mahasiswa untuk menjadikan karakter pribadi yang lebih 

baik. Menurut Suhardi (2018) internalisasi adalah penanaman perilaku, 

sikap, dan nilai pada seseorang yang didapatkannya dalam proses 

pembinaan, belajar, dan bimbingan. Harapannya agar apa yang dilakukan 

dan didapatkannya sesuai dengan keinginan dan harapan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Internalisasi nilai–nilai agama dapat diketahui dengan 

melihat visi misi universitas, fakultas dan program studi dan faktor lainnya 

dapat dilihat dari kegiatan agama yang diajarkan oleh universitas, dan juga 

dalam melakukan proses awal hingga akhir ketika melakukan belajar 

mengajar di kelas. Instrumen internalisasi nilai-nilai agama menggunakan 

lima skala likert dari sangat tidak setuju (point 1) sampai dengan sangat 

setuju (point 5). Semakin tinggi skor internalisasi nilai-nilai agama maka 

semakin tinggi mahasiswa menerapkan internalisasi nilai-nilai agama yang 

telah diatur oleh pihak universitas 

 

2. Strategi pengajaran dosen 
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Strategi pembelajaran merupakan rencana atau rangkaian tindakan dalam 

menggunakan suatu metode yang akan direalisasikan ke dalam proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan belajar di kelas. Tingkat strategi 

dalam pengajaran tersebut diukur berdasarkan cara atau penyampaian dosen 

dalam memberikan materi. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan 

tingkat strategi dalam pengajaran (dosen) yang menunjang perkembangan 

pengetahuan IFRS dan SAK adalah dengan menggunakan acuan kuesioner. 

Semakin tinggi skor strategi pengajaran dosen maka semakin baik strategi 

pengajaran dosen. Konstruk nilai yang digunakan adalah skala likert dengan 

rentang 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 5 (lima) sangat setuju. 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akuntansi 

Ketersediaan sarana pendidikan adalah kelengkapan sarana persediaan 

media pembelajaran yang dalam penelitian ini berkaitan dengan IFRS dan 

SAK seperti literatur yang telah mengacu pada IFRS dan SAK, jurnal IFRS 

dan SAK, workshop seminar IFRS dan SAK dan internet sebagai media 

memperoleh informasi mengenai IFRS dan SAK. Tingkat ketersediaan 

sarana tersebut diukur berdasarkan keberadaan dan kemudahan dalam 

memperolehnya. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat 

ketersediaan sarana pendidikan (literatur) yang menunjang perkembangan 

pengetahuan IFRS dan SAK adalah dengan menggunakan acuan kuesioner 

yang dibuat oleh Rijatno (2008) yang dikembangkan oleh peneliti 

disesuaikan dengan lingkungan objek peneliti. Semakin tinggi skor 

ketersediaan sarana dan prasarana maka semakin tinggi mahasiswa 

mengoptimalkan penggunaan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 
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akuntansi. Konstruk nilai yang digunakan adalah skala likert dengan rentang 

1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 5 (lima) sangat setuju. 

3.4.2. Variabel Penelitian Dependen 

1. Tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat 

pemahaman mahasiswa dan dosen Akuntansi mengenai SAK berbasis 

IFRS. Semakin tinggi skor tingkat pemahaman mahasiswa akuntabsi maka 

semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK 

berbasis IFRS. Konstruk nilai yang digunakan adalah skala likert dengan 

rentang 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 5 (lima) sangat setuju. 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik yang menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan 

software SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, pada setiap model 

dilakukan uji asumsi seperti : 

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, 

suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan Koefisien Korelasi 

Pearson, yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing–masing butir 

pertanyaan dengan skor (Ghozali, 2002 :46) dalam Azalia (2020). Batasan 
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pengujian adalah bila koefisien korelasi signifikan pada tingkat signifikan 

0,05 maka data yang ditanyakan dikatakan valid. 

Instrumen perhitungan validitas didasarkan perbandingan antara r hitung 

dengan r tabel. Jika r tabel lebih kecil daripada r hitung pada signifikan 5% 

atau 0,05 maka data dikatakan valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik cronbach alpha. Uji reliable 

merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan stabilitas dan konsistensi 

dari instrumen kuesioner (Ghozali, 2011) dalam (Abadi, 2019). 

Klasifikasi dalam koefisien reliabilitas (Guilfors, 1956) dalam (Abadi, 

2019) sebagai berikut : 

a. 0,80 < r11 1,00 reliabilitas sangat tinggi 

b. 0,60 < r11 0,80 reliabilitas tinggi 

c. 0,40 < r11 0,60 reliabilitas sedang 

d. 0,20 < r11 0,40 reliabilitas rendah 

e. -1,00 < r11 0,20 reliabilitas sangat rendah (tidak reliable) 

3.6. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

responden penelitian dan variabel penelitian. Menurut Elfandani (2019) statistik 

deskriptif dapat memberikan dan melihat gambaran data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean),standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness.  
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3.7. Alat Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan alat 

bantu SPSS sebagai alat uji untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3.  

3.7.1. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hasil regresi yang dilakukan nantinya 

bebas dari semua gejala yang akan mengganggu ketepatan hasil analisis.  

a. Uji Normalitas Data  

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mendeteksi apakah data yang 

digunakan terdistribusi normal. Data yang baik melakukan penelitian jika 

memiliki pola distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual 

hasil regresi dengan bantuan SPSS. Data normal jika nilai probabilitas (sig) pada 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari α=0,05 (Murniati, dkk., 2013).  

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengukur apakah dalam model 

regresi tersebut ditemukan adanya korelasi atau keterkaitan antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang tidak mempunyai korelasi antara variabel 

independen merupakan model regresi yang baik dan ideal. Data yang mengalami 

multikolinearitas atau tidak mengalami, bisa dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya, serta variance inflation factor (VIF). Nilai yang digunakan untuk 

menunjukkan multikolinearitas adalah nilai tolerance sebesar 1 atau nilai VIF 

sebesar 10. Jika model regresi bebas dari multikolinearitas berarti tidak ada 
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korelasi antara variabel bebas dan hal itu menunjukkan bahwa model regresi 

yang baik (Murniati,dkk., 2013). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan uang 

lain. Data bisa dikatakan bebas jika heteroskedastisitas pada nilai signifikansi 

koefisien regresi (β) tiap variabel independen lebih dari  5%.  

3.8. Model Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda yang dilakukan 

antara internalisasi nilai-nilai agama, strategi pengajaran dosen, ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung pendidikan akuntansi dan tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi. Berikut rumusan model penelitian regresi linier berganda : 

PS = a + b1IA + b2SP +b3KS  

Keterangan : 

PS  : Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi 

a  : bilangan konstan 

IA  : Internalisasi nilai–nilai agama 

SP  : Strategi Dalam Pengajaran  

KS  : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

 


