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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Rancangan Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif kausal yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan model replikasi 

dari penelitian sebelumnya untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dirumuskan. Berdasarkan analisis dan jenis datanya penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Lubis (2015) menyatakan bahwa paradigma kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variable penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini 

dilakukan dengan membangun hipotesis terlebih dahulu yang kemudian akan 

diukur dengan alat statistik. 

 
3.2 Objek Penelitian 

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subjek atau objek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sungadji & Sopiah, 2010). Dalam 

penelitian ini populasi sebagai subjek penelitian karena peneliti akan memperoleh 

data primer dari kuisioner yang dibagikan ke populasi. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas/Perguruan Tinggi 

Kepulauan Riau total ada sekitar 2.724 mahasiswa. Objek dari penelitian ini 

adalah instansi perguruan tinggi yang berada di Kepulauan Riau yang dipilih 

berdasarkan  data  dari  Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi  (PDPT)  melalui 
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http://forlap.dikti.go.id/. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan detail dari jumlah 

populasi setiap perguruan tinggi di kota Batam. 

Tabel 1 
 

Populasi Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Kepulauan Riau 
 

 
No Kode PT Nama PT Populasi Sampel 

 

101011 Universitas Internasional Batam 624 31 
101019 Universitas Putera Batam 1142 57 
101014 Universitas Riau Kepulauan 674 34 
101010 Universitas Batam 150 8 
101020 Universitas Karimun 62 3 
101025 Universitas Universal 72 3 

  2724 136 
Sumber: Ristek Dikti, Profil Kopertis X (2017). 

 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan di berlakukan 

untuk populasi. Untuk itu, sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (Sungadji & Sopiah, 2010). Penelitian ini menggunakan metode 

simple random sampling. Jadi sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan 

tingkatan yang ada dalam populasi. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah 

sebesar 2724. Maka jumlah sampel ditentukan dengan Tabel Isaac dan Michael 

dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5% sehingga jumlah sampel ditentukan 

sebesar 136,2. Jumlah sampel tersebut selanjutnya diambil secara acak tanpa 

memperhatikan universitas, kelas, semester, ataupun usia dan jenis kelamin. 

 
 
 

3.3 Definisi Operasional Variabel 
 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam 

variabel bebas yaitu kompetensi etika (ethical competency), kompetensi 

pengetahuan    (knowlage    competency),    kompetensi    kapabilitas    (capability 
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competency), kompetensi kepedulian terhadap hak dan nilai kemanusiaan (respect 

on human right and value),kompetensi analisis (analysis competency) dan satu 

variabel terikat yaitu kesiapan Mahasiswa Jurusan Akuntansi di semua 

Universitas atau perguruan tinggi kota Batam dalam menghadapi MEA. 

 
3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

 
 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  kesiapan 

Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas atau Perguruan Tinggi Kota 

Batam dalam menghadapi MEA. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon 

atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Variabel ini 

akan diukur dengan menggunakan skala likert. 

 
3.3.2 Variabel Independen (X) 

 
 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
 

a. Kompetensi Etika (X1) 
 

b. Kompetensi Pengetahuan (X2) 
 

c. Kompetensi Kapabilitas (X3) 
 

d. Kompetensi Terhadap Hak dan Nilai Kemanusiaan (X4) 
 

e. Kompetensi Analisis (X5) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu 

data yang langsung di peroleh dari informan utama (sumber data utama) dengan 

metode survei dengan cara membagikan kuisioner secara personal. Peneliti akan 

menggunakan kuisioner dengan bentuk Summated scale (Skala Likert) dan Skala 

Guttman. Beberapa pertanyataan dalam kuisiner untuk variabel X1,X2,X3,X4,X5 

dikutip dari penelitian yang dilakukan Hanani (2016). Pernyataan/Pertanyaan 

untuk variable X dan Y di susun oleh peneliti dan akan dilakukan uji validitas 

kembali terhadap semua pernyataan dalam kuisioner tersebut. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. data kuantitatif jenis adalah 

data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini 

data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah mahasiswa dalam populasi dan 

sample penelitian, dan hasil wawancara. 

 
 
 

3.5 Metode Analisis Data 
 

Analisis data dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Menurut 

Arikunto (2013) dalam Hanani (2016) langkah - langkah analisis data yang 

berlaku yaitu : 

 
1. Persiapan 

 
Langkah awal yang dilakukan untuk memastikan responden, memastikan 

kelengkapan pengisian dan memastikan lainya yang bertujuan supaya data 

yang terkumpul dapat maksimal. Berikut langkah yang termasuk dalam 
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tahapan  ini  adalah  memastikan:  nama,  kelengkapan  identitas  pengisi, 

kelengkapan dan isian data. 

2. Tabulasi 
 

Tahap  ini  adalah  kegiatan  pengelompokan  data  ke  dalam  tabel 

frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa yang mencakup : 

a) Scoring 
 

Scoring adalah kegiatan penentuan skor pada jawaban 

responden untuk mendapatkan data kuantitatif dalam penelitian 

ini untuk penentuan skor. Penelitian menggunakan skala likert 

modifikasi dalam skala tersebut jawaban pertanyaan positif 

yang diberikan mahasiswa SS=5, S=4, N=3, TS=2 dan STS=1 

sedangkan untuk pertanyaan negatif adalah SS=1, S=2, N=3, 

TS=4 dan STS=5 
 

b) Coding 
 

Coding adalah kegiatan dalam menentukan kode pada 

setiap data yang telah di edit. Proses coding yang berkaitan 

dengan pengolahan data dengan bantuan komputer juga 

meliputi proses penginputan data skor pada coding sheet, 

termasuk menentukan kolom dan barisnya. 

 
3.5.1 Uji Validasi Data 

 
 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuisioner 
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tersebut (Ghozali, 2016). Jadi uji validitas kita gunakan untuk mengukur 

apakah pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner valid atau mampu 

mengungkapkan variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini uji validitas 

dilakukan dengan mempandingkan nilai antara r hitung dan r tabel . Suatu 

konstruk dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. 

 
3.5.2 Uji Reliabilitas 

 
 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2016). Dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan pengukuran reliabilitas dengan cara One Shot atau pengukuran 

sekali saja. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2016) manyatakan cara One Shot 

atau Pengukuran sekali saja : disini pengukurannya hanya sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban pertanyaan, SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( α). Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 

0.70. 

 
3.5.3 Uji Statistik Deskriptif 

 
 

Statistik deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data 

yang  dilihat  dari  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum, 

Universitas Internasional Batam  

Enzelina Naibaho, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus pada Universitas di Kepulauan Riau 
UIB repository @2018



28 
 
 
 
 
 
 

minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skewnes  analisis  data  penelitian  ini 

dilakukan dengan metode deskriptif. 

 
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 
 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. 

Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar. 

Penelitian kali ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

 
3.5.4.1 Uji Normalitas 

 
 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti pada uji t dan uji F yang mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara mudah 

untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Model regresi memenuhi 

asumsi normalitas jika distribusi normal. Distribusi normal akan 

mebentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali , 2016). 
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3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 
 
 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF). Data dikatakan tidak mengalami 

multikolinearitas apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. 

(Ghozali, 2016). 

 
3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Uji Heterokedositas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi Heterokedositas. Cara untuk menditeksi ada atau tidaknya 

heteroskedositas dengan cara melihat Grafik Plot antara prediksi 

variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, 

sepertititik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedositas namun jika ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedositas (Ghozali, 2016). 

 
3.5.4.4 Analisis Regresi Berganda 

 
 

Gujarati (2003) dalam Ghozali (2016) menyatakan secara 

umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan  variabel  dependen  (terikat)  dengan  satu  atau  lebih 
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variabel independen (variabel penjelas/ bebas), dengan tujuan unntuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata- 

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui. Untuk melakukan Analisis regresi peneliti menggunakan 

bantuan software SPSS. Model analisis regresi linier berganda 

bertujuan untuk menguji dan menganalisis, baik secara parsial maupun 

secara simultan pengaruh kompetens ietika (ethical competency), 

kompetensi pengetahuan (knowlage competency), kompetensi 

kapabilitas (capability competency), kompetensi kepedulian terhadap 

HAM, kompetensi analisis (analysis competency) dan satu variabel 

terikat yaitu kesiapan kerja Mahasiswa Jurusan Akuntansi di seluruh 

Universitas/Perguruan Tinggi di Kepulauan Riau dalam Menghadapi 

MEA. Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

 
 
 

Keterangan 
 

Y  =  Kesiapan  Mahasiswa  Jurusan  Akuntansi  di  Perguruan  Tinggi 

Batam menghadapi MEA 

 
b0 = error term 

 
 

b1-b5 = koefisien regresi variable bebas 

X1 = Kompetensi Etika 
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X2 = Kompetensi Pengetahuan 

X3 = Kompetensi Kapabilitas 

X4 = Kompetensi Kepedulian terhadap HAM 

X5 = Kompetensi Analisis 

3.5.5 Uji Hipotesis 
 
 

Uji hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan klasik 

atau pendekatan teori sampling. Copper dan Emory (2011) mengatakan bahwa 

dengan mengikuti pendekatan teori sampling, kita menerima atau menolak 

sebuah hipotesis hanya berdasarkan informasi sampel. Karena sampel hampir 

pasti akan berbeda dengan populasinya, maka kita harus menentukan apakah 

perbedaan ini signifikan secara statistik atau tidak. 

 
3.5.5.1 Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2) pada intinya  mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai  variasi variabel 
dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 

yang 
kecil    berarti    kemampuan    variabel-variabel    independen    dalam 

 
menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali,2016). 
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3.5.4.2 Uji  Signifikansi  Keseluruhan  dari  Regresi  Sampel  (Uji 

Statistik F) 

 
Ghozali (2016) Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F 

dengan melihat nilai sig dari uji ANOVA atau F test. Variabel 

dikatakan berpengaruh jika memiliki nilai probabilitas (nilai 

signifikan) < α = 0,05. 

 
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 
 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol (Ho : 

bi = 0) Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol 

(HA ; bi ≠ 0 ) artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Variabel dikatakan berpengaruh 

jika memiliki nilai probabilitas (nilai signifikan)< α = 0,05 (Ghozali 

2016). 
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