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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari riset ini merupakan seluruh mahasiswa program studi akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif per tahun ajaran 2020/2021, yang 

berlokasi di Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif per tahun ajaran 2020/2021 

bersumber dari web https://pddikti.kemdikbud.go.id/ sebanyak 932 orang mahasiswa.  

Tabel 3.1. Populasi Penelitian 

Sumber: https://pddikti.kemdikbud.go.id/ (2021) 

 Sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan Slovin 

untuk mendapatkan batas minimum. 
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3.3. Sumber dan Jenis Data 

Data penelitian sendiri didapat dari penyebaran kuesioner langsung ke 

responden yaitu mahasiswa program studi akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

yang masih aktif per tahun ajaran 2020/2021. Kuesioner yang dibagikan sendiri berisi 

tentang peran mediasi minat dalam meningkatkan pengetahuan saat ini pada pengaruh 

sikap dan lingkungan belajar terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data riset ini dengan teknik survey (Hartono, 2013:140). 

Survey adalah cara pengumpulan data utama atau primer dengan diberikannya 

pertanyaan kepada responden merupakan mahasiswa program studi akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif per tahun ajaran 2019/2020. 

 

3.5. Teknik Analisa Data 

1. Menyatakan Hipotesis 
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H01≤0 → H1: Sikap tidak berpengaruh terhadap minat meningkatkan pengetahuan saat 

ini. 

Ha1>0 → H1: Sikap berpengaruh positif terhadap minat meningkatkan pengetahuan saat 

ini. 

H02≤0 → H2: Sikap secara langsung tidak berpengaruh terhadap minat memilih karir di 

bidang akuntansi. 

Ha2>0 → H2: Sikap berpengaruh positif terhadap minat memilih karir di bidang 

akuntansi. 

H03≤0 → H3: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini tidak memediasi pengaruh 

sikap terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi.  

Ha3>0 → H3: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini memediasi pengaruh sikap 

terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi.  

H04≤0 → H4: Lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap minat meningkatkan 

pengetahuan saat ini.  

Ha4>0 → H4: Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap minat meningkatkan 

pengetahuan saat ini.  

H05≤0 → H5: Lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap minat memilih karir di 

bidang akuntansi. 

Ha5>0 → H5: Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap minat memilih karir di 

bidang akuntansi. 

H06≤0 → H6: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini tidak memediasi pengaruh 

lingkungan belajar terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi. 

Ha6>0 → H6: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini memediasi pengaruh 

lingkungan belajar terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi. 
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H07≤0 → H7: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini tidak berpengaruh terhadap 

minat memilih karir di bidang akuntansi. 

Ha7>0 → H7: Minat meningkatkan pengetahuan saat ini berpengaruh positif terhadap 

minat memilih karir di bidang akuntansi. 

 

2. Pengujian Statistik dari Penelitian 

 Metode Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai pengujian statistik riset 

ini dengan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation Modelling / SEM) 

berdasarkan varian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis jalur 

yang digunakan dalam studi kasus keperilakuan sehingga PLS menjadi teknik statistik 

yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari satu variabel dependen dan 

variabel independen (Murniati dkk., 2013:166). 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, lolos uji validitas internal dan uji 

reliabilitas merupakan suatu keharusan. Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas 

konstruk (Murniati dkk., 2013:175): 

1. Validitas konvergen 

2. Validitas diskriminan 

 Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur (instrumen) yang 

digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas dikatakan 

reliabel apabila hasil dari cronbach’s alpha > 0,7; dan composite reliability > 0,7 

(Murniati dkk., 2013:176). 

 

3. Memilih Tingkat Keyakinan 
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 Kesalahan yang dapat ditoleransi dari penelitian berada di angka 5% artinya 

tingkat kepercayaan berada di angka 95%. Pengujian riset ini menggunakan pengujian 

satu sisi (α=5%) dengan t tabel +1,645 karena hipotesis memiliki arah positif (one 

tailed) (Hartono, 2013:201). 

 

4. Menginterpretasikan Hasil 

 Jika nilai dari t-hitung > t-tabel dan koefisien > 0 maka hipotesis alternatif 1-7 

diterima dan hipotesis nol 1-7 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


