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 BAB III 

METODA PENELITIAN 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui dampak dari kepribadian narsis dan 

kepribadian psikopat pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi dan secara 

non ekonomi, sehingga objek penelitian ini akan berfokus kepada kepribadian narsis, 

kepribadian psikopat, perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi dan perilaku 

tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

3.2 POPULASI & SAMPEL  

Penelitian ini menggunakan Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi di 

Universitas yang ada Kota Semarang sebagai partisipan. Universitas tersebut 

diantaranya: Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam 

Sultan Agung, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Semarang, Universitas Pandanaran, Universitas 

Muhammadiyah Semarang, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Stikubank, 

Universitas Dian Nuswantoro, Universitas AKI, dan Universitas Nasional Karangturi 

Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobabilitas atau nonrandom yaitu purposive sampling. Adapun menurut 

pddikti.kemdikbud.go.id tahun 2020 periode ganjil, jumlah Mahasiswa S1 Program Studi 

Akuntansi di Universitas yang ada di Kota Semarang sebanyak 13.138 mahasiswa. 

Tabel 6.1  

Informasi Universitas di Kota Semarang beserta Jumlah Mahasiswa Setiap 

Universitas Tahun 2020 Periode Ganjil 

No Nama Universitas 

Jumlah 

Mahasiswa 

Tahun 2020 / 

Ganjil 

1 Universitas Diponegoro 1339 

2 Universitas Negeri Semarang 1209 

3 Universitas Islam Sultan Agung 1485 

4 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 543 

5 Universitas Katolik Soegijapranata 2133 
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6 Universitas Semarang 2555 

7 Universitas Pandanaran 107 

8 Universitas Muhammadiyah Semarang 569 

9 Universitas Wahid Hasyim 584 

10 Universitas Stikubank 1133 

11 Universitas Dian Nuswantoro 1290 

12 Universitas Aki 158 

13 Universitas Nasional Karangturi Semarang 33 

Jumlah Mahasiswa  13.138 

Sumber: pddikti.kemdikbud.go.id 

 

Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel yang akan 

diteliti, dengan tingkat margin of error sebesar 5%.  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 × 𝛼2
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

α = margin of error 

𝑛 =
13.138

1 + 13.138 × 0,052
= 388 

Rumus slovin di atas menghasilkan sampel penelitian yang akan digunakan yaitu 

berjumlah 388 mahasiswa akuntansi.  

3.3 JENIS & SUMBER DATA  

Data primer menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan kuesioner untuk metode pengumpulan data. Instrumen NPI (Narcissistic 

Personality Inventory) digunakan untuk mengukur variabel independen kepribadian 

narsis. Instrumen LSRP (Lavenson Self Report Psychopathy Scale) untuk mengukur 

variabel independen kepribadian psikopat, sedangkan untuk variabel perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara non ekonomi akan menggunakan dua pertanyaan tambahan yang 

mengacu pada perilaku narsis dan untuk variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi akan menggunakan delapan pertanyaan tambahan yang digunakan dalam 

penelitian (Bailey, 2019).  
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3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa akuntansi secara online menjadi 

teknik dalam pengumpulan data. Kuesioner yang didistribusikan merupakan instrumen 

NPI (Narcissistic Personality Inventory) untuk mengukur tingkat kepribadian narsis, 

instrumen LSRP (Lavenson Self Report Psychopathy Scale) untuk mengukur tingkat 

kepribadian psikopat, dan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam (Bailey, 2019) 

untuk mengukur tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi dan non 

ekonomi. 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana. Hipotesis pertama 

akan menjelaskan pengaruh kepribadian narsis pada perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi, hipotesis kedua akan menjelaskan pengaruh kepribadian narsis pada 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. Hipotesis ketiga akan 

menjelaskan pengaruh kepribadian psikopat pada perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi, dan hipotesis keempat akan menjelaskan pengaruh kepribadian psikopat 

pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. Teknik analisis data akan 

melewati empat tahap, yaitu:  

3.5.1 Uji validitas dan reliabilitas 

3.5.1.1 Uji validitas 

Uji Validitas Product Momen Pearson Correlation dilakukan 

menggunakan SPSS untuk mengetahui bahwa pertanyaan dalam 

kuesioner yang digunakan dapat mengukur target yang diinginkan 

(valid) (Hartono, 2017). Uji validitas dilakukan dengan cara 

membandingkan r tabel dengan r hitung. Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel, maka pertanyaan dalam kuesioner dapat dikategorikan valid. Jika 

r hitung lebih kecil dari r tabel, maka pertanyaan dalam kuesioner dapat 

dikategorikan tidak valid. 
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3.5.1.2 Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas menggunakan alat uji Alpha Cronbach’s untuk 

mengetahui bahwa pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dapat 

diandalkan karena mengukur dengan akurat serta konsisten (Hartono, 

2017).  

Reliabilitas variabel dapat dikategorikan sebagai berikut 

(Khaenifasari, 2021): 

Reliabilitas sempurna = nilai Cronbach alpha > 0,9  

Reliabilitas tinggi = nilai Cronbach alpha 0,7 – 0,9 

Reliabilitas moderat = nilai Cronbach alpha 0,5 – 0,7 

Reliabilitas rendah = nilai Cronbach alpha < 0,5 

3.5.2 Uji asumsi klasik  

3.5.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memverifikasi bahwa data 

empirik yang telah diperoleh peneliti telah berdistribusi normal. Dalam 

penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05, maka data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

3.5.2.2 Uji linearitas 

Uji linearitas diperlukan ketika menggunakan analisis regresi 

linear. Uji linearitas dengan melihat F hitung memiliki tujuan untuk 

mengetahui adanya hubungan yang linear. Data yang diuji dapat 

dikatakan terdapat hubungan linear apabila signifikansi lebih besar dari 

0,05, atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Data dapat dikatakan tidak 

terdapat hubungan linear apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, atau 

F hitung lebih besar dari F tabel. 

3.5.2.3 Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF 

digunakan untuk menguji apakah adanya hubungan yang terjadi di 
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antara variabel independen. Data yang diuji dapat dikatakan bebas 

multikolinearitas ketika VIF lebih kecil dari 10, dan data mengalami 

multikolinearitas ketika VIF lebih besar dari 10. 

3.5.2.4 Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dengan Glejser digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan varian dari variabel independen. 

Idealnya, data yang diuji terbebas dari heteroskedastisitas. Data yang 

diuji dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05, dan terjadi heteroskedastisitas apabila 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

3.5.3 Analisis regresi linear sederhana     

Analisis regresi linear sederhana dengan SPSS digunakan untuk 

pengujian yang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan positif 

dari kepribadian narsis terhadap perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan non ekonomi dan menguji apakah terdapat hubungan positif dari 

kepribadian psikopat terhadap perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan non ekonomi. Analisis regresi linear sederhana yang pertama akan 

menghasilkan rumus:  

Y1 = a + bX1 di mana Y1 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi, X1 adalah kepribadian narsis  

Y2 = a + bX1 di mana Y2 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi, X1 adalah kepribadian narsis  

Y1 = a + bX2 di mana Y1 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi, X2 adalah kepribadian psikopat  

Y2 = a + bX2 di mana Y2 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi, X2 adalah kepribadian psikopat  

a dalam rumus di atas adalah angka konstan dari unstandardized coefficients dan 

b adalah angka koefisien regresi. 

Dari analisis regresi linear sederhana juga dapat diketahui seberapa besar 

koefisien korelasi dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Metode analisis regresi linear sederhana akan dilengkapi 

dengan melakukan uji T. 

3.5.3.1 Uji T – (one tailed)  

 Uji T dalam analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh yang muncul dari variabel independent terhadap variabel 

dependen. Uji T dalam penelitian ini menggunakan one tailed (satu arah) 

dengan arah positif atau arah kanan dengan tingkat signifikansi one tailed 

(0,025) 5%/ 2. Ha akan diterima dan H0 ditolak apabila T hitung lebih 

besar dari T tabel. Ha akan ditolak dan H0 diterima apabila T hitung lebih 

kecil dari T tabel.   

3.5.4 Kriteria penerimaan hipotesis 

Kriteria penerimaan hipotesis dapat menggunakan perbandingan nilai 

signifikansi dengan nilai probabilitas, dan menggunakan perbandingan nilai dari 

T hitung dengan T tabel (one tailed). Nilai probabilitas dalam penelitian ini 

sebesar 0,05 dan tingkat signifikansi untuk uji one tailed sebesar 5%. Ha diterima 

dan H0 ditolak apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 atau T hitung 

lebih besar dari T tabel. Ha ditolak dan H0 diterima apabila apabila nilai 

signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel. 
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3.6 GAMBAR MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 

Gambar Model Penelitian 

Kepribadian narsis (X1) 

Kepribadian psikopat 

(X2) 

Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi (Y1) 

Kepribadian narsis (X1) 

Kepribadian psikopat 

(X2) 

Perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara non ekonomi (Y2) 

Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi (Y1) 

Perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara non ekonomi (Y2) 


