
 
 

17 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Riset 

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi yang masih 

aktif di 6 Universitas di Kota Semarang meliputi Universitas Soegijapranata Semarang, 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Stikubank, dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif akuntansi di 6 Universitas 

yang telah terakreditasi A di Kota Semarang yaitu Universitas Soegijapranata Semarang, 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Stikubank, dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian yang akan 

dilakukan memiliki jumlah populasi sebanyak 2.133 mahasiswa di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, 1.330 mahasiswa di Universitas Diponegoro, 1.209 mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang, 1.283 mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro, 1.137 

mahasiswa di Universitas Stikubank, dan 1.485 mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Sampel dalam penelitian ini akan diambil dengan metode simple random dan jumlah 

sampel nya akan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin seperti berikut ini : 

𝑛 =
𝑁

1 +  𝑁(𝑒)2
  

𝑛 =
8577

1 +  8577(0,1)2
 

𝑛 = 98,85 

Keterangan  

n = sampel minimal  
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N = populasi  

e = persen error 

 Berdasarkan jumlah populasi dari 6 universitas yang berjumlah 8.577 mahasiswa 

dengan batas toleransi yang digunakan adalah 10% dan tingkat akurasinya 90% dengan 

dihasilkan jumlah sampel minimal adalah 98,85 dibulatkan menjadi 100 responden.  

Tabel 3.1 Jumlah Sampel 

Mahasiswa Jumlah 

populasi 

Proporsi (%) Perhitungan  Jumlah Sampel 

Minimal 

UNIKA 2.133 1,17% 2.133

8.577
 𝑥 100 

25 

UNDIP 1.330 1,20% 1.330

8.577
 𝑥 100 

16 

UNNES 1.209 1,16% 1.209

8.577
 𝑥 100 

14 

UDINUS 1.283 1,17% 1.283

8.577
 𝑥 100 

15 

STIKUBANK 1.137 1,14% 1.137

8.577
 𝑥 100 

13 

UNISSULA 1.485 1,15% 1.485

8.577
 𝑥 100 

17 

TOTAL 8.577   100 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas, dengan jumlah 

mahasiswa akuntansi di 6 universitas sebanyak 8.577 dan menggunakan batas toleransi sebesar 

10% maka jumlah sampel minimal yang harus dilakukan untuk penelitian ini adalah sebanyak 

100 mahasiswa akuntansi yang masih aktif. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan cara 

langsung yakni menyebar kuesioner dalam bentuk online kepada mahasiswa Program Studi 

Akuntansi yang masih aktif pada 6 Universitas terpilih di Kota Semarang. Kuesioner yang 

digunakan yaitu kuesioner yang tertutup atau terstruktur, dimana responden tidak dapat 

menjawab pernyataan di kuesioner sesuai dengan pendapatnya sendiri.   

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran 

3.4.1 Definisi Operasional 

a. Minat Mahasiswa Mengikuti Ujian CPA 

Minat merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk ketertarikan terhadap sesuatu yaitu mengikuti ujian CPA. 

Sehingga dalam penelitian ini, minat mahasiswa mengikuti ujian CPA ditentukan 

melalui keputusan mahasiswa akuntansi tertarik mengikuti ujian CPA atau tidak tertarik 

mengikuti ujian CPA. Variabel dependen minat akan diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Dengan perhitungan skor 1 untuk mahasiswa akuntansi tertarik 

mengikuti ujian CPA dan skor 0 untuk mahasiswa akuntansi tidak tertarik mengikuti 

ujian CPA. 

b. Motivasi Prestasi 

Dalam penelitian ini, Motivasi Prestasi merupakan sebuah bentuk persepsi 

responden terhadap pengakuan dari orang lain yang akan diperoleh ketika mendapatkan 

gelar CPA. Motivasi prestasi yang terdiri dari beberapa pernyataan akan diukur dengan 

menggunakan skala likert. Perhitungannya adalah skor 1 (STS) sampai dengan 5 (SS). 

Semakin tinggi perolehan skor yang didapatkan maka semakin tinggi juga persepsi 

responden terhadap pengakuan prestasi yang diberikan oleh orang lain. 
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c. Motivasi Karir 

Dalam penelitian ini, Motivasi Karir merupakan sebuah bentuk persepsi 

responden terhadap kesempatan promosi jabatan yang akan diperoleh ketika 

mendapatkan gelar CPA. Variabel motivasi karir akan diukur dengan skala likert yang 

terdiri dari beberapa pernyataan. Dengan perhitungan skor 1 (STS) sampai dengan 5 

(SS). Semakin tinggi perolehan skor yang didapatkan maka semakin tinggi persepsi 

responden terhadap kesempatan promosi jabatan atau promosi karir. 

d. Motivasi Ekonomi 

Dalam penelitian ini, Motivasi Ekonomi merupakan sebuah bentuk persepsi 

responden terhadap kondisi penghasilan / gaji lebih baik yang akan diperoleh setelah 

mengikuti ujian CPA. Variabel motivasi ekonomi dapat diukur dengan skala likert yang 

terdiri dari beberapa pernyataan dengan perhitungan skor 1 (STS) sampai dengan 5 

(SS). Semakin tinggi perolehan skor maka semakin tinggi juga persepsi responden 

terhadap pencapaian finansial yang lebih baik.  

e. Motivasi Gelar 

Dalam Penelitian ini, Motivasi Gelar merupakan sebuah bentuk persepsi 

responden terhadap kemampuan yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA. 

Variabel motivasi gelar dapat diukur dengan skala likert yang terdiri dari beberapa 

pernyataan dengan perhitungan skor 1 (STS) sampai dengan 5 (SS). Semakin tinggi 

perolehan skor maka semakin tinggi juga persepsi responden terhadap kemampuan 

mencapai gelar CPA. 

f. Motivasi Belajar 

Dalam penelitian ini, motivasi belajar merupakan sebuah bentuk persepsi 

responden terhadap tambahan ilmu dan wawasan yang akan diperoleh ketika mengikuti 

ujian CPA. Variabel motivasi belajar dapat diukur dengan skala likert yang terdiri dari 
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beberapa pernyataan dengan perhitungan skor 1 (STS) sampai dengan 5 (SS). Semakin 

tinggi perolehan skor maka semakin tinggi juga persepsi responden terhadap 

meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan gelar CPA. 

3.4.2 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel independen (motivasi prestasi, motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi gelar, dan motivasi belajar) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert yaitu skala dengan desain untuk menjelaskan seberapa kuat 

subjek setuju ataupun tidak terhadap suatu objek. Instrumen perhitungan skor 1 (STS) 

sampai dengan 5 (SS) dengan pernyataan yang menggambarkan sikap responden 

terhadap pengukuran variabel tersebut. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui teknik survei yakni 

dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait kepada para responden. Teknik survei 

dibagikan dalam bentuk online melalui Google Form. Pernyataan dalam survei 

merupakan pertanyaan yang terstruktur dan responden hanya perlu memberikan tanda 

( √ ) pada setiap kolom pernyataan yang menurut responden baik dan sesuai.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan salah satu analisis statistika yang 

menyajikan suatu pola data dengan menggunakan grafik dan angka agar mudah 

dimengerti Butar-Butar dalam Oktamawati (2019). Analisis ini bertujuan 

memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata, nilai 

maksimal dan minimal, serta standar deviasi atas variabel-variabel tertentu yang 

digunakan dalam penelitian. 
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3.6.2. Uji Validitas 

Uji validitas dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan mengukur 

apakah pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan valid atau tidak. Kuesioner 

dapat dikatakan valid apabila pernyataan yang diberikan mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Butir pernyataan 

dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Sebaliknya, butir pernyataan 

dikatakan tidak valid jika nilai r hitung < r tabel. Nilai r hitung dilihat dari nilai 

Corrected Item-Total Correlation. Jika terdapat butir pernyataan yang tidak 

sesuai, maka butir tersebut harus disisihkan dan dilakukan pengujian ulang 

kembali. 

3.6.3. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukur 

yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila pengukuran 

tersebut terulang kembali. Kuesioner yang dikatakan reliabel atau andal, 

tercermin pada kekonsistenan jawaban responden dari waktu ke waktu. Kriteria 

dasar untuk pengambilan keputusan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel 

adalah jika nilai Cronbach Alpha > 0,60.  

3.6.4. Menilai Overall Fit Model 

Pengujian ini digunakan untuk menilai apakah model penelitian yang 

dihipotesiskan telah sesuai atau tidak dengan data yang sudah ada. Pengujian 

dapat dilakukan dengan metode Chi-Square Goodness-of-Fit Test yaitu 

membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat alfa 0.1 atau 10%. Apabila 

nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alfa 0.1 maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi secara keseluruhan telah layak digunakan dan dapat melanjutkan 

ke pengujian selanjutnya. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 
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tingkat alfa 0.1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara 

keseluruhan tidak layak digunakan dan tidak dapat melanjutkan ke pengujian 

selanjutnya. 

3.6.5. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Uji koefisien determinasi dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan 

pengujian Nagelkerke R Square yang akan memberikan informasi berupa 

besarnya kemampuan keterkaitan variabel independen (apabila terdapat dua 

atau lebih variabel independen dalam penelitian) terhadap variabel dependen 

dalam suatu penelitian.  

3.6.6. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian suatu model regresi dinyatakan layak atau tidak dapat 

dilakukan dengan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Tujuan dari 

uji Hosmer and Lemeshow ini adalah memastikan bahwa model regresi fit 

dengan data atau tidak adanya perbedaan antara model dan data. Kriterianya 

adalah jika tingkat alfa yang ditunjukkan pengujian ini menunjukkan lebih dari 

0,1 atau 10% maka berarti model regresi logistik dapat dinyatakan layak 

digunakan dalam penelitian ini dan begitu pula sebaliknya.  

3.6.7. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis akan dilakukan untuk mengetahui 

hipotesis penelitian dapat diterima atau tidak dengan menggunakan analisis 

regresi logistik dikarenakan variabel dependen penelitian berupa variabel 

dummy. Berikut model regresi yang digunakan: 

𝐿𝑛
𝑝

𝑝−1
= 𝜶 + 𝜷𝟏MP + 𝜷𝟐MK + 𝜷𝟑ME + 𝜷𝟒MG + 𝜷𝟓MB + 𝒆 

Keterangan : 
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Ln   : Minat mahasiswa mengikuti ujian CPA (0 = tidak berminat ; 1 

= berminat) 

𝛼                : Koefisiensi Regresi Konstanta 

ß1 – ß8         : Koefisien Variabel Independen 

MP               : Motivasi Prestasi 

MK                : Motivasi Karir 

ME               : Motivasi Ekonomi 

MG              : Motivasi Gelar 

MB         : Motivasi Belajar 

 𝒆               : Error 

Kriteria penerimaan hipotesisnya adalah apabila H1, H2, H3, H4, H5 

menunjukkan nilai sig/2 kurang dari 0.1 dan kolom beta menunjukkan arah 

positif maka artinya hipotesis diterima, sehingga hasil penelitiannya motivasi 

prestasi, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian CPA, 

dan begitu pula sebaliknya. 

 

  


