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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi perguruan tinggi negeri maupun 

swasta yang berada Semarang. Penelitian ini dilakukan di 8 Universitas yang berada di 

Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam 

Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Stikubank Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas 

17 Agustus 1945. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 3.2.1 Populasi  

  Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang berada di 8 

Universitas yang berada di Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas 

Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, 

Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945 yang 

memiliki jumlah 9.511 orang. 

Table 1 Informasi Universitas di Kota Semarang yang Terdapat Mata Kuliah Etika Bisnis 

Beserta dengan Jumlah Mahasiswa Setiap Universitas Tahun 2020 Periode Ganjil 

No 
Universitas Jumlah 

Mahasiswa 

1. Universitas Diponegoro 1.339 

2. Universitas Negeri Semarang 1.209 

3. Universitas Islam Sultan Agung 1.485 

4. Universitas Katolik Soegijapranata 2.133 

5. Universitas Dian Nuswantoro 1.100 

6. Universitas Stikubank Semarang 1.133 

7. Universitas Muhammadiyah Semarang 569 

8. Universitas 17 Agustus 1945 543 

 Total 9.511 

Sumber : pddikti.kemdikbud.go.id (Lampiran 1) 
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 3.2.2 Sampel 

Sampel ini diambil dari mahasiswa akuntansi yang berada di 8 Universitas 

yang berada di Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, Universitas 

Muhammadiyah Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945. Pengambilan 

sampel ini mengacu dengan menggunakan rumus sloven: 

n = 𝑁/(1 +〖𝑁𝑒〗^2 ) 

n = 9511/(1 +〖(0,1)〗^2 ) = 98,76 ≈ 99 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e2 = Presisi yang diinginkan (10%) 

Jumlah populasi yang ada sebesar 9.511 orang dengan menggunakan 

rumus slovin maka sampel minimal untuk penelitian ini sebesar 99 orang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

  Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari mahasiswa 

akuntansi yang berada di 8 Universitas yang berada di Semarang yaitu Universitas 

Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, 

Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling melakukan pengambilan 

sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner untuk alat pengumpulan data. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi yang berada di 8 

Universitas yang berada di Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, Universitas 

Muhammadiyah Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945. 



23 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. 

Alat ukur yang digunakan ini menggunakan kuesiner yang didalamnya berisi 

bertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Pengukuran yang digunakan 

dalam uji ini untuk mengetahui apakah berhubungan antara pertanyaan dengan total 

item. Dalam uji validitas ini dikatakan valid apabila r hitung > r tabel tetapi apabila r 

hitung ≤ r tabel maka data tersebut tidak valid (Janna, 2020). 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Notoatmodjo dalam (Janna, 2020) reliabilitas adalah uji yang 

digunakan untuk membuktikan mengenai suatu alat ukur yang dapat diandalkan dan 

juga dipercaya. Uji ini sebenarnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

digunakan apakah pengukuran tersebut bisa dilakukan berulang atau tidak. Apabila 

uji ini r hitung > r tabel maka data tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya dan 

juga datanya konsisten. Tetapi apabila sebaliknya r hitung ≤ r tabel maka data tersebut 

dikatakan tidak reliabel atau tidak dapat dipercaya dan juga tidak konsisten. 

3.5.3 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif dapat digunakan untuk melakukan pengujian 

mengenai hipotesis deskriptif yang sebanding dengan variabel dengan dasar 

pengukurannya adalah nominal, ordinal atau rasio. Dengan melakukan uji ini maka 

data yang disajikan lebih mudah untuk dimengerti dalam membacanya. Hasil dari 

analisisnya ini dapat mengetahui mengenai apakah penelitian ini dapat untuk 

digeneralisasikan atau tidak. Apabila H0 diterima maka dapat untuk 

digeneralisasikan tetapi H0 ditolak maka tidak dapat untuk digeneralisasikan 

(Nasution, 2017). 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam melakukan uji regresi harus melakukan uji asumsi klasik. Didalam uji 

ini terdapat uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas.  

  3.5.4.1 Uji Normalitas 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk model regresi yang baik maka data tersebut 

harus berdistribusi normal. Dengan menggunakan metode uji One 
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Sample Kolmogorov Smornov. Maka ada beberapa kriteria dalam 

pengujian yaitu (Mardiatmoko, 2020) : 

a. Apabila nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) > 0,1 maka data 

tersebut dikatakan berdistribusi dengan normal. 

b. Apabila nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) < 0,1 maka data 

tersebut dikatakan tidak berdistribusi dengan normal. 

  3.5.4.2 Uji Multikolineritas 

   Uji multikolineritas ini adalah suatu bentuk hubungan liear yang 

sempurna atau sangat mendekati dengan variabel independen yang ada 

dalam model regresi. Model regresi dikatakan adanya multikolineritas 

dikarenakan fungsi linear yang sempurna atau semua independen 

variabel yang berada dalam fungsi linear. Apabila terjadi gejala 

multikolineritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan 

juga Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak 

terjadi gejala multikolineritas tetapi jika nilai VIF > 10 dan Tolerance < 

0,1 maka  terjadi gejala multikolineritas (Mardiatmoko, 2020). 

  3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas ini terjadi karena adanya perbedaan 

varian dari residual untuk pengamatan yang dilakukan oleh model 

regresi. Cara pengujiannya dengan menggunakan Uji Glejser dengan 

meregresikan variabel-variabel bebas pada nilai absolute residual. 

Residual ini merupakan selisih antara nilai variabel Y dengan variabel 

Y yang akan diprediksi dan juga absolut adalah nilai mutlak. Apabila 

nilai signifikansinya antara variabel independent dengan absolut 

residual > 0,1 maka tidak terjadi heteroskedastisitas apabila sebaliknya 

nilai signifikansinya antara variabel independent dengan absolut 

residual < 0,1 maka terjadi heteroskedastisitas (Mardiatmoko, 2020). 

 3.5.5 Uji Hipotesis 

  3.5.5.1    Analisis Regresi Linear Berganda 

  Analisis regresi linear berganda (Prabowo, 2018) digunakan 

untuk menguji apakah berkaitan antara variabel X dan variabel Y. 

Dalam melakukan uji regresi linear berganda ini dengan 
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menggunakan alat SPSS dengan tingkatan signifikansi sebesar 10%. 

Rumus untuk regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut: 

 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +  𝛽3 𝑋3 +  𝛽4 𝑋4 +  𝑒  

 

Keterangan: 

Y = Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

α  = Nilai konstanta 

β1 = Koefisien regresi dari love of money (X1) 

β2 = Koefisien regresi dari machiavellian (X2) 

β3 = Koefisien regresi dari idealisme (X3) 

β4 = Koefisien regresi dari pendidikan etika bisnis (X4) 

X1 = Love of money 

X2 = Machiavellian 

X3 = Idealisme 

X4 = Pendidikan etika bisnis 

e   = Standar error 

3.5.5.2 Uji T 

   Uji ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaruh pada 

setiap variabel independen dengan variabel dependen untuk melakukan 

penilaian pada hipotesis penelitian. Apabila hipotesis diterima atau 

didukung maka signifikannya lebih kecil dari 0,1 dan juga thitung  > ttabel 

tetapi apabila ditolak hipotesisnya maka signifikannya lebih besar dari 

0,1 dan juga thitung  < ttabel (Wati, 2017). 

  


