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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lokasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer yaitu data yang 

diambil secara langsung dari responden di lokasi penelitian (Trianto, 2015;71). 

Dalam hal ini data primernya adalahn hasil dari penyebaran kuesioner. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah kuisoner, kuisoner 

merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan tertulis dan diajukan 

kepada responden, responden dalam penelitian ini ialah mahasiswa Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial semester 8 dan masih aktif mengikuti perkuliahan 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian (Kuncoro,dalam Trianto, 2015). 

Populasi dari penelitian ini ialah mahasiswa jurusan akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial semester 8 yang aktif mengikuti perkuliahan di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau karena mereka telah memiliki 

pemikiran buat perencanaan karir setelah kelulusan. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini akan diperjelaskan pada tabel  

berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Semester Jumlah 

1.  Semester 8 398 

Jumlah 398 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau 2016 

3.4.2 Sampel 

Menuut Kuncorodalam Trianto (2015), mengatakan sampel dapat diartikan 

sebagai suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi. 
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Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu merupakan teknik sampling dimana berdasakan 

padakriteria-kriteria tertentu (Trianto, 2015;55). 

Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampelnya peneliti menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi yang duduk di semester 8. 

2. Merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi yang mengambil kosentrasi 

Audit. 

3. Mahasiswa Akuntansi yang telah mengikuti perkuliahan seminar audit, 

pemeriksaan audit. 

Jumlah sampel penelitian ini di perjelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kosentrasi Audit Jumlah 

1 Audit A 30 

2 Audit B 25 

Jumlah 55 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau 2016 
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3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan 

variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mana keberadaanya 

mempengaruhi variabel lainnya (Trianto, 2015;25). Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel independen ialah undang-undang no.5 pasal 6 tahun 2011 

tentang akuntan publik, motivasi dan optimisme yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No.5 Pasal 6 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik 

Undang-undang akuntan publik adalah undang-undang yang mengatur 

tentang profesi akuntan publik yang berupakan profesi dibidang jasa dan 

hasil pekerjaanya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu 

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Akuntan publik 

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk mengukur undang-

undang no.5 pasal 6 tahun 2011 tentang akuntan publik digunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Sutikpo dan Kurnia Ratnawati (2014) 

dan Undang-Undang No.5 Pasal 6 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. 

Instrumen ini terdiri dari 8 (Delapan) butir pertanyaan. 
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2. Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (Motive) yang berarti dorongan, sebab 

atau alasan seseorang melakukan sesuatu (Djaali,dalam Nurhayani, 2012). 

Oleh karena itu, motivasi dapat berarti suatu kondisi yang mendorong atau 

menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang 

berlangsung secara wajar. Variabel motivasi diukur dengan indikator (1) 

motivasi karir, (2) motivasi gelar, (3) motivasi kualitas. Untuk mengukur 

pengalaman auditor digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Kusumastuti Rita (2013) dan Adhitya Reza Kurniawan (2014) instrumen ini 

terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) butir pertanyaan. 

3. Optimisme 

Pengertian optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan 

menyenangkan, sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. 

Untuk mengukur optimisme digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Adila Muharnia Dewi (2010) yang disesuaikan lagi dengan penelitian. 

Instrumen ini terdiri dari 5 (Lima) butir pertanyaan. 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang keberadaanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya (Trianto, 2015;25). Pada penelitian ini yang 
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menjadi variabel dependen adalah perencanaan karir. Perencanaan karir adalah 

proses sengaja supaya menyadari diri sendiri, peluang, kesempatan, kendala, 

pilihan, dan konsekuensi, mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir, 

menyusun program kerja, pendidikan dan yang berhubungan dengan pengalaman 

yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan urutan langkah 

yang diambil untuk meraih tujuan karir tertentu (Sofyandi, 2008;149). Intrumen 

yang dikembangakan oleh Soliha Himatus (2011) yang terdiri dari 18 (Delapan 

Belas) butir Pertanyaan. 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Sub variabel Indikator Skala 

Undang-Undang 

Akuntan Publik  

No 5 Pasal 6 

Tahun 2011 

(Sutikpo dan 

Kurnia 2014) 

(UU AP N0.5 

Pasal 6 Tahun 

2011) 

Izin Akuntan 

Publik 

- Sertifikat tanda lulus PAP 

- Berdomisili di NKRI 

- Memiliki NPWP 

- Tidak pernah dicabut izin 

akuntan publik 

- Tidak pernah dipidana 5 

tahun atau lebih  

- Anggota asosia PAP oleh 

menteri 

- Pengalaman praktik audit 

selama 5 tahun 

- Tidak berada dalam 

pengampunan 

 

 

 

 

Interval 

Interval 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 
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Motivasi 

(Kusumastuti Rita 

2013)(Adhitya 

Reza Kurniawan 

2014) 

1. Motivasi 

Karir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motivasi 

Gelar 

 

 

3. Motivasi 

Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Promisi jabatan. 

- Pekerjaan sesuai latar 

belakang pendidikan. 

- Beban kerja diselesaikan 

dengan baik. 

- Profesional. 

- Berprestasi dalam 

bekerja. 

- Rasa profesional dan 

bangga berprofesi 

akuntansi. 

- Rasa tanggung jawab. 

- Akses jaringan kerja yang 

luas. 

- Berpengetahuan yang luas 

terhadap isu terbaru 

akuntansi. 

- Pengetahuan yang tinggi 

dan bertanggung jawab di 

masyarakat. 

 

- Gelar akuntan yang resmi 

di organisasi Ikatan 

Akuntansi Indonesia. 

 

- Mengetahui info terbaru 

akuntansi. 

- Pengetahuan perpajakan 

dan pengaruhnya terhadap 

keputusan manajerial.  

- Berpengetahuan 

organisasionaldan 

lingkungan bisnis. 

- Kemampuan analitis. 

- Keahlian dalam 

mengaplikasi 

pengetahuan akuntansi. 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

 

Interval 

 

 

 

Interval 

 

Interval 

 

 

Interval 

 

 

Interval 

Interval 
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- Berkemampuan 

interpersonal. 

- Berpengetahuan dalam 

bidang keuangan. 

- Berkemampuan 

berkomunikasi. 

- Berpengetahuan dalam 

akuntansi manajemen. 

- Keahlian dalam praktik 

audit. 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

Optimisme (Adila 

Muharnia Dewi 

2010) 

Sikap 

Optimis 

- Mendapat pekerjaan yang 

layak karna saya bisa 

diandalkan 

- Percaya diri 

- Prestasi titik awal 

keberhasilan masa depan 

- Berusaha mendapatkan 

pekerjaan impian 

- Pekerjaan sesuai dengan 

jurusan yang diambil 

Interval 

 

 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

 

 

Perencanaan karir 

(Soliha Himatus 

2011) 

Perencanaan 

Karir 

- Gaji awal yang tinggi. 

- Ada dana pensiun. 

- Kenaikan gaji. 

- Kesempatan untuk 

berkembang. 

- Ada pengakuan 

berprestasi. 

- Banyak cara untuk naik 

pangkat. 

- Keahlian tertentu untuk 

sukses. 

- Keamanan kerja terjamin. 

- Lapangan kerja terjamin. 

- Pekerjaan rutin. 

- Pekerjaan cepat 

Interval 

Interval 

Interval 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

 

Interval 

Interval 

Interval 

Interval 
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terselesaikan.  

- Lingkungan kerja 

menyenangkan. 

- Sering lembur. 

- Kopetisi karyawan tinggi. 

- Adanya tekanan kerja. 

- Mencerminkan 

personalitas professional. 

- Lebih bergengsi. 

- Memberikan kepuasan 

pribadi. 

 

Interval 

 

Interval 

Interval 

Interval 

Interval 

 

Interval 

Interval 

 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer SPSS dan 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

3.7 Uji Kualitas Data 

3.7.1 Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item 

pernyataan, valid tidaknya item pernyataan bisa dilihat dari membandingkan nilai 

r-hitung dengan nilai r-tabel, data dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-

tabel (r-hitung > r-tabel) (Trianto, 2015:83). 
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3.7.2 Uji Reabilitas 

Menurut Hair, dkkdalam Trianto (2015;85) uji reliabilitas dilakukan 

untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

suatu subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama artinya mempunyai 

konsistensi pengukuran yang baik. Nilai reliabilitas bisa dilihat dari nilai 

Cronbach Alpa. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai cronbach alpa 

1.00 dan nilai reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai 

cronbach alpa > 0.70. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan dilakukan 

analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena penelitian 

yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itujika data dalam 

penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada beberapa uji asumsi klasik yang 

biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedatisitas, uji multikolinieritas, 

dan uji autokorelasi (Trianto, 2015;87). 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat 
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dilakukannya parametric test. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan 

antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas bisa dilakukan 

dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian jika Sig. Pada 

uji Kolmogorov-Smirnov leboh besar dari 0.05 (Sig.> 0.05), maka dat tersebut 

berdistribusi normal (Trianto, 2015;87). 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan 

tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabakan 

penaksiran atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi 

akan menjadi sangat tinggi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat titik-

titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak 

jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Priyatno, 2009;60). 

3.8.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikolinieritas 

adalah korelasi yang sangat tinggi dan sangat rendah yang terjadi diantara 
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variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih 

dari satu. Menurut Wijaya, ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya 

multikolineritas, sebagai berikut (Sarjono, dkkdalam Trianto, 2015;89): 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi varibel terikat, jika korelasi diantara 

varibel bebas tinggi (> 0.90), hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. 

2. Multikolineritas dapat juga dilihat dari nilai VIF (variance-inflating-

factor). Jika nilai VIF <10, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.  

3.8.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan penggangu (disturbance term) pada periode t 

dan kesalahan penggangu pada periode sebelumnya (t-1). Masalah autokorelasi 

sering terjadi pada data time series, sementara pada data cross section sangat 

jarang terjadi sehingga uji autokorelasi tidak wajib dilakukan pada penelitian 

yang menggunakan data cross section. 

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Darbin-Watson (DW), 

keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut (Trianto, 2015;91): 
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1. Bila nilai DW berada diantara dU sampai 4-dU, koefisien korelasi 

sama dengan nol, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih kecil dari pada dL, koefisien korelasi lebih  

besar dari pada nol, artinya terjadi autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-dL, koefisien korelasi lebih 

kecil dari nol, artinya terjadi autokorelasi negative. 

4. Bila nilai DW terletak diantara 4-dU dan 4-dL, hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Regresi Linier Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda. Metode regresi linier berganda adalah model regresi yang 

menggunakan lebih dari satu variabel bebas (Usman, dkk,2013;87). Dengan 

demikian model matematis regresi ini adalah: 

Y=  +  1X1 +  2X2 +  3X3 + e 

Keterangan: 

Y  : Perencanaan Karir   

X1  : Undang-Undang No.5 Pasal 6 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik 

X2  : Motivasi 

X3  : Optimisme 
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   : Kostanta 

 1…. 3 : Koefisien regresi 

e  : Variabel pengganggu 

3.9.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun prosedur 

pengujian adalah setelah melakukan perhitung t hitung dan kemudian 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut (Priyatno, 2012;90): 

1. Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka  Ho diterima. 

2. Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

3. Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima. 

4. Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak. 

3.9.3 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian sebagai 

berikut (Ptiyatno, 2012; 89): 

1. Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima. 

2. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 
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3. Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima. 

4. Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak. 

3.9.4 Uji Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan 

atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi 

dari variabel independen. Dengan mengetahui nlai koefisien determinasi kita 

akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. 

Terdapat dua jenis koefisien determinasi, yaitu r koefisien detrminasi biasa dan 

koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R Square). Pada regresi berganda, 

penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan lebih baik dalam 

melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi 

terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Hal ini melindungi dari 

kenaikan biasa atau kesalahan karena kenaikan dari jumlah variabel independen 

dan kenaikan dari jumlah sampel (Santosa, dkk, 2005;144). 

Uji R
2
 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R

2
 ≤ 1). Semakin besar 

R
2
 (mendekati 1, semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin 



47 
 

mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2004;86). 


