
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. LOKASI PENELITIAN

 Penelitian ini dilakukan di Malang pada Perguruan Tinggidan program 

studi yang berakreditasi A agar memudahkan peneliti menyampaikan maksud 

dari Undang-Undang no.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif 

yang akan membuktikan hubungan kausalitas (sebab akibat) antara variabel 

bebas (independent variable) yaitu Persyaratan Akuntan Publik, Kewajiban 

Akuntan Publik, Sanksi Akuntan Publik, dengan variabel terikat (dependent 

variable) yaitu minat menjadi Akuntan Publik . 

C. POPULASI DAN TEKNIK PENENTUAN SAMPEL

Populasi untuk penelitian ini adalalah Mahasiswa Akuntansi 

Perguruan Tinggi di Malang yangmemiliki akreditasi A baik Universitas 

maupun program studinya dan Mahasiswa Akuntansi yang sudah menempuh 

mata kuliah Audit 1 dan 2.Sedangkan untuk penentuan jumlah sampelnya 

menggunakan quota sampling pada Universitas Muhammadiyah Malang dan 

Universitas Brawijaya.  
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D. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

1.  Variabel Independen  

a.  Persyaratan Akuntan Publik, diukur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 

2011 tentang Akuntan Publik pasal 6 tentang Persyaratan Akuntan Publik 

yang terdiri dari 6 butir pertanyaan. 

b. Kewajiban Akuntan Publik, diukur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 

2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 tentang kewajiban Akuntan Publik 

yang terdiri dari 5 butir pertanyaan. 

c. Sanksi Akuntan Publik, diukur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik pasal 53,55-58 tentang sanksi administratif dan/atau 

sanksi pidana yang akan dikenakan kepada Akuntan Publik apabila yang 

bersangkutan melanggar ketentuan tertentu yang terdiri dari 8 butir 

pertanyaan. 

 2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah minat menjadi Akuntan 

Publik. Variabel ini menggunakan instrumen penelitianKurnia (2014) yang 

terdiri dari 8 butir pertanyaan yaitu keinginan atau kesukaan terhadap profesi 

Akuntan Publik karena pekerjaan akuntan publik, cita- cita menjadi akuntan 

publik, keinginan memperdalam pengetahuan tentang Akuntan Publik, murni 

motivasi dan kondisi lingkungan. 
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  Skala pengukuran yang digunakan untuk seluruh variabel indeipenden 

dan dependen adalah skala interval dengan 4 skala likert dengan pemberian 

skor: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3)setuju; dan (4) sangatsetuju. 

E. JENIS DAN SUMBER DATA 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak 

pertama dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu peneliti  

menggunakan pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya 

memuat poin-poin penting yang ingin digali. 

 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

  Peneliti menghimpun fakta-fakta dan mengembangkan konsep. 

Berbagai data assosiatif berupa tulisan, hasil dari penyebaran kuisioner tertutup 

dengan teknik quota sampling. Dalam langkah pengumpulan data instrumen 

yang utama adalah peneliti, karena hubungan antara peneliti dengan informan 

diharapkan dapat memperoleh informasi yang dapat mengungkap 

permasalahan di lapangan secara menyeluruh. 

 

 

 

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA  

1. Pretest 



23 
 

 

 Dilakukan untuk menguji variabel independen yang dibuat oleh 

peneliti.Pretest 1 dilakukan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malangsebanyak 30 kuesioner. Item pernyataan terdiri dari 7 butir pernyataan 

mengenaipersyaratan Akuntan Publik, 8 butir pernyataan mengenai 

kewajiban Akuntan Publik, 8 pernyataan mengenai sanksi-sanksi Akuntan 

Publik, dan Minat untuk menjadi AkuntanPublik mengacu pada instrumen 

penelitianKurnia (2014). 

 

2.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.(Ghozali, 

2009) 

Uji Reliabilitas mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.(Ghozali, 2009) 

 

3.  Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda dengan 

persamaan sebagaiberikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 
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Y = minat menjadi Akuntan Publik 

α = konstanta 

β1, β2, β3 = koefisien variabel 

X1 = Persyaratan Akuntan Publik 

X2 = Kewajiban Akuntan Publik 

X3 = Sanksi Akuntan Publik 

e = error 

 

4. Uji signifikan parameter silmultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2009) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F 

dapat dilakukan dengan melihati nilai F lebih besar dari 4 maka Ho dapat 

ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

 

5. Uji signifikan parameter individual (Uji T) 

Ghozali (2009) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan 

untuk menguji pengaruh masing- masing variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan 
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dibandingkan dengan nilai t table, apabila nilai t hitung lebih besar dari t table 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Namun, jika t hitung lebih kecil dari t table 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

 




