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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sampel dan Populasi 

Sampel adalah sebagian objek dari keseluruhan untuk diambil kemudian diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi adalah suatu wilayah  yang berisi objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan  karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti secara 

tertentu untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi yang akan diteliti yaitu 

Mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas katolik Soegijapranata kota Semarang.Sampel 

yang kami teliti adalah Mahasiswa jurusan akuntansi Unika Soegijapranata Semarang, 

Sampel yang akan diambil menggunakan metode purposive sampling. Karena sampel yang 

akan dipilih memerlukan kriteria tertentu bagi responden yang mengisi kuesioner supaya 

memperoleh sampel representatif.  

1.  Mahasiswa S1 aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi Unika 

Semarang 

2. Mahasiswa yang sedang atau sudah mengambil mata kuliah etika bisnis.  

 

 Berdasarkan data pengajaran, jumlah Mahasiswa aktif jurusan Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata tahun 2021 sebanyak 807. 
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Penetapan jumlah sampel minimum yang diambil akan dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan Slovin, dengan rumus sebagai berikut:   

 

Keterangan:  

n        : Jumlah sampel  

N     : Jumlah populasi   

e         : Batas toleransi kesalahan (error tolerance) atau ketidaktelitian dalam  

pengambilan sampel minimal yang ditolerir (e:10%) 

807 / 1 + 807 (0,10)2 = 88 

Dibulatkan menjadi 88 sampel. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Dalam mengukur variabel penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer. Data 

diperoleh dengan membagikan kuesioner secara online kepada mahasiswa akuntansi unika. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan 
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data. Kuesioner yang telah diperoleh dari jurnal, kemudian disebarluaskan kepada sampel 

yang dituju yaitu mahasiswa jurusan akuntansi Unika Soegijapranata Semarang 

Penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif  adalah  jenis penelitian yang berpacu filsafat positivisme sebagai landasan yang 

digunakan untuk meneliti sebuah populasi  atau sampel tertentu dan teknik  pengambilan 

sampel biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat  kuantitatif/statistik tujuannya untuk menguji 

hipotesis yang sudah ditetapkan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan data 

primer yang dilakukan dengan metode survei. Survei dilakukan dengan memberikan 

kuesioner secara online melalui gform kepada sampel yang memenuhi kriteria. Survei berisi 

pernyataan dengan metode close ended question. Alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala likert. Kuesioner dibagikan ke 

responden melalui Google Form kepada mahasiswa aktif S1 program studi Akuntansi 

Unika Soegijapranata Semarang. Kuesioner berisi data pribadi yang wajib diisi oleh 

responden, dan berisi pernyataan mengenai sikap idealisme, love of money, dan sikap 

machiavellian. 
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 3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Persepsi etis merupakan tahapan yang dilalui oleh seseorang untuk menentukan, melakukan 

organisasi, dan menginterpretasi apa yang diperoleh untuk memberikan gambaran 

mengenai kehidupan (Hurriyati, 2010). Variabel persepsi mahasiswa mengenai etika 

akuntan diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima pernyataan. Responden akan 

diminta untuk menjawab kuesioner menggunakan skala likert 1 (Sangat Tidak Setuju) – 5 

(Sangat Setuju). Semakin tinggi nilai yang diberikan oleh responden, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat persepsi mahasiswa mengenai etika akuntan. Individu yang memiliki 

skor tinggi pada skala persepsi mahasiswa mengenai etika akuntan artinya memiliki 

persepsi etis yang tinggi.     

 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Idealisme 

Suatu sikap yang menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar akan menimbulkan 

konsekuensi sesuai hasil yang diinginkan (Comunale, 2006). Variabel idealisme diukur 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari sepuluh pernyataan. Pada pernyataan ke tujuh 

skor akan dibalik karena pernyataan ke tujuh merupakan pernyataan negatif. Responden 

diminta untuk menjawab kuesioner menggunakan skala likert 1 (Sangat Tidak Setuju) – 5 

(Sangat Setuju). Semakin tinggi nilai yang diberikan oleh responden, maka akan semakin 



34 
 

tinggi pula tingkat idealismenya. Individu yang memiliki skor tinggi pada skala idealisme 

artinya memperhatikan kesejahteraan orang lain sehingga individu tersebut tidak akan 

melakukan tindakan yang merugikan orang lain. 

3.4.2.2 Love of money 

Love of money merupakan perilaku seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang 

secara berlebih (Tang, 2008). Variabel love of money diukur menggunakan kuesioner yang 

terdiri dari tiga puluh lima pernyataan. Responden akan diminta untuk menjawab kuesioner 

menggunakan skala likert 1 (Sangat Tidak Setuju) – 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari responden, maka akan semakin tinggi pula tingkat love of money dalam 

diri seseorang.Seseorang yang memiliki tingkat love of money yang tinggi akan memiliki 

tingkat kepuasan yang rendah dalam bekerja. Oleh karena itu, Love of money dengan 

persepsi etis mempunyai hubungan yang negatif. Seseorang yang memiliki kecintaan 

terhadap uang yang berlebihan, orang tersebut rela melakukan berbagai cara supaya 

keinginannya dapat terpenuhi. 

3.4.2.3 Sifat Machiavellian 

Machiavellian merupakan orang yang memiliki sikap dengan kecenderungan untuk 

memanipulasi orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadinya. (Wade and 

Pramesti,2013). machiavellian diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 20 

pernyataan, responden akan diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai 20 

pernyataan tersebut, dengan menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 

(sangat setuju) untuk mengukur jawaban responden. Pada pernyataan nomor 2, 5, 8, 10, 11, 
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13, 14, 15, 17, dan 20 merupakan pernyataan positif, sehingga skor pada nomor tersebut 

akan dibalik (reverse score). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka akan semakin 

tinggi pula perilaku machiavellian pada responden. 

3.4.2.4 Locus of control 

Menurut Prabowo dan Widanaputra (2018) locus of control adalah kepribadian yang 

memberikan gambaran mengenai tingkat keyakinan seseorang bagaimana mereka mampu 

mengendalikan hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan yang sedang dijalani. 

Locus of control diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 46 pernyataan, responden 

akan diminta untuk memilih salah satu dari dua pernyataan yang diberikan kepada 

responden. Untuk pernyataan nomor 1, 5, 6, 7, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20 dan 23 (a) 

merupakan pernyataan eksternal dan (b) adalah internal. Pada pernyataan nomor 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11, 12, 18, 21 dan 22 (a) merupakan pernyataan internal dan (b) adalah eksternal. 

Untuk setiap jawaban internal, akan diberikan skor 1. Sedangkan untuk jawaban eksternal 

akan diberi skor 0. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari responden maka sifat locus of 

control pada responden tersebut tinggi. Oleh karena itu, individu akan menerima 

konsekuensi atas segala sesuatu yang terjadi karena individu itu sendiri yang 

mengendalikan hal yang telah terjadi. 

3.5. Uji Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 
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Uji validitas adalah suatu ukuran yang dapat menunjukkan tingkat validitas sebuah 

instrumen. Alat ukur yang valid akan dinilai mempunyai validitas yang tinggi. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas diperlukan untuk melihat apakah alat ukur penelitian telah reliabel. 

Semakin tinggi nilai cronbach alpha maka tingkat reliabilitas data semakin baik 

(Muniarti et al., 2013)  

3.6.  Teknik Analisis Data 

3.6.1. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, 

variabel memiliki pengaruh atau residual telah terdistribusi secara normal. Untuk 

melakukan uji normalitas residual data variabel independen dan variabel dependen 

penelitian uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat digunakan sebagai 

alat penguji (Murniati, 2013). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan peneliti untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ke-perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi 

yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Murniati, 2013). 
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3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan VIF (Variance Inflation Factor), yang 

mempunyai kriteria sebagai berikut(Murniati, 2013) : 

a. Jika tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel 

independen.  

b. Jika tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen.  

 

3.6.2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis menggunakan regresi merupakan sebuah metode yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan 

hubungan variabel (variabel independen atau dependen).  

 Persamaan model regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

ETIS = α0 + β1(IDE) + β2(LOV) + β3(MAC) + β4(LOC) + e 

Keterangan : 

ETIS = Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika akuntan 
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α = Konstanta  

β = Koefisien regresi 

IDE = Idealisme 

LOV = Love of money 

MAC = Machiavellian 

LOC = Locus of control 

e = Nilai Residu 

 Pada penelitian ini, tingkat signifikansi sebesar 0,10. Kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis akan ditetapkan berdasarkan ketentuan dibawah (Hartono,2014):  

a. Hipotesis 1 dan 4 diterima apabila t-hitung > t tabel (+1,28) dan koefisien β > 0. 

b. Hipotesis 2 dan 3 diterima apabila t-hitung > t tabel (-1,28) dan koefisien β < 0. 

 

 

 

 

 

 

 


