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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metoede penelitian dengan berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/satatistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono,2013: 13). 

Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian survey (survey 

research) yang berupa penelitian secara keseluruan, penjelasan dan pengujian 

hipotesa. Didalam survey atau penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

kuisoner yang datanya dikumpulkan dari responden atau populasi yang dijadikan 

sample penelitian. 

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi (2010: 30) yang peneliti 

terapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Menetapkan permasalah sebagai indikasi dari fenomena penelitian, 

selanjutnya menetapkan judul penelitian yaitu Faktot-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi memilih karir sebagai akuntan 

publik. 

2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

3. Menetapkan rumusan masalah 
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4. Menetapkan tujuan penelitian 

5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan 

teori 

6. Menetapkan konsep variabel serta pengukuran variabel penelitian yang 

digunakan 

7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik 

pengumpulan data 

8. Melakukan analisis data 

9. Melakukan pelaporan hasil penelitian 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah  generalisasi yang terdiri atas onjek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 389). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi di fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. 

Menurut Sugiyono (2013: 389) sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi objek penelitian. Sampel yang baik adaah sampel yang dapat mewakili 

karakteristik populasi yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya 

(Anwar, 2011: 88). Responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 

yaitu mahasiswa jurusan akuntansi yang mengambil konsentrasi auditing di 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negri sultan syarif kasim riau. 

Alasan pemilihan responden dari UIN SUSKA RIAU adalah karena penulis ingin 

melihat apakah perkembangan di berbagai bidang di daerah ini, terutama 
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perkembangan dunia usaha juga diikuti oleh perkembangan dari akuntan publik 

yang terdapat didaerah tersebut. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah proses dan tatacara dimana 

pengambilan sampel dilakukan (Trianto, 2015: 50). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Purposive Sampling 

(Umar,2007: 92) yaitu pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pada karakteristik 

tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik Purposive Sampling ini menggunakan 

karakteristik mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi auditing pada 

tingkat semester VI. Alasan dipilihnya mahasiswa pada tingkat VI adalah :  

1. Mereka telah memiliki rencana atau pemikiran mengenai alternatif apa 

yang  akan mereka tempuh setelah kelulusannya.  

2. Diharapkan telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang profesi 

akuntansi sehingga dapat memberikan jawaban sesuai dengan rencana 

mereka. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti dan fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu. Sumber data pada penelitian ini adalah skor masing-masing 

indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuisioner yang telah disiapkan. 

Pengumpulan data dalam dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu secara 

kepustakaan dan secara lapangan. 
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Sumber data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari 

sampel dengan instrumen kuesioner. Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung (tidak melalui perantara) 

(Trianto,2015;71). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengunpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013;401). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan 

Cross section data, yaitu data yang dikumpulkan dengan metode kuesioner. 

Pengiriman kuesioner dikirim langsung oleh peneliti ke mahasiswa akuntansi 

yang mengambil konsentrasi auditing pada tingkat VI. 

Kuesioner penelitian dikirim secara langsung kepada para responden, 

dengan harapan agar tingkat pengembalian kuisioner tinggi. Disamping itu, 

pengiriman kuisioner secara langsung akan memberikan beberapa kelebihan, 

diantaranya peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survey dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden dan tanggapan atas kuisioner 

dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden. 

Untuk menganalisis jawaban kuesioner dari responden, diberi nilai dengan 

menggunakan ketentuan skala likert sebagai berikut : 

a) Bobot Nilai 5= Sangat Setuju (SS) 

b) Bobot Nilai 4= Setuju (S) 
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c) Bobot Nilai 3= Netral (N) 

d) Bobot Nilai 2= Tidak Setuju (TS) 

e) Bobot Nilai 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist  atau cross pada pilihan yang diberikan. 

Keuntungan skala likert adalah : 

1. Mudah dibuat dan diterapkan 

2. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan 

masih sesuai dengan konteks permasalahan. 

3. Jawaban suatu item dapat berupah alternalif, sehingga informasi mengenai 

item tersebut diperjelas. 

4. Reliabilitas pengukuran biasa diperoleh dengan jumlah item tersebut 

diperjelas. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur 

variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan 

jelas, serta tidak meninbulkan berbagai tafsiran. Sugiyono (2013: 58) menyatakan 

variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Pernyataan atau 

pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variable dalam penelitian ini di 

ukur dengan menggunakan skala likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala likert terdiri dari 5 skala nilai yaitu Sangat Tidak Setuju 
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(STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, 

Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu: 

3.6.1 Variabel Independent (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini 

terdiri dari delapan macam variabel, yaitu: 

3.6.1.1 Penghargaan finansial  

Penghargaan Finansial, penghasilan atau gaji merupakan hasil yang 

diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara 

mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk 

memberikan kepuasan kepada karyawannya. Pengukuran variabel penghargaan 

finansial dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang 

dikembangkan oleh Yayuk Irfanah (2011).Persepsi responden terhadap indikator 

tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) 

tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 

3.6.1.2 Pelatihan Profesional 

Pelatihan Profesional, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

peningkatan keahlian. Pelatihan profesional diuji dengan instrumen penelitian 

yang dikembangkan oleh Yayuk Irfanah (2011). Persepsi responden terhadap 

indikator tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 
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3.6.1.3 Nilai-nilai Sosial 

Nilai-nilai sosial ditunjukkan sebagai faktor yang menunjukkan 

kemampuan seseorang di masyarakat, atau nilai seseorang yang dapat dilihat dari 

sudut pandang orang-orang lain di lingkungannya. Nilai-nilai sosial diuji dengan 

intrumen penelitian yang dikembangkan oleh Lily Herawati (2015). Persepsi 

responden terhadap indikator tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert 

yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat 

setuju. 

3.6.1.4 Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana seseorang bekerja yang 

dapat merubah mindset seseorang ketika bekerja dan menjalakan tugasnya, serta 

berkaitan dengan metode kerja serta pengaturan kerja pada perseorangan maupun 

kelompok dalam lingkungan tersebut (Lilis,2016). Lingkungan kerja diuji dengan 

intrumen penelitian yang dikembangkan oleh Lily Herawati (2015). Persepsi 

responden terhadap indikator tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert 

yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat 

setuju. 

3.6.1.5 Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja berhubungan dengan tersedianya lapangan kerja 

dan keamanan kerja. Mudah diketahuinya lowongan pekerjaan dan informasi  

pekerjaan yang dapat diakses di masa yang akan datang termasuk di dalam 

pertimbangan pasar kerjakerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan 

kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja merupakan 
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faktor dimana karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Pertimbangan pasar kerja diuji dengan dua pertanyaan mengenai keamanan 

kerja dan kemudahan mengakses lapangan pekerjaan (Irfanah, 2011). 

Pertimbangan pasar kerja diuji dengan instrumen penelitian dari Lilis Kurnia Sari 

(2016). Persepsi responden terhadap indikator tersebut di ukur dengan 

menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, 

(4) setuju, (5) sangat setuju. 

3.6.1.6 Personalitas Pekerjaan 

Personalitas merupakan salah satu dari determinan yang potensial terhadap 

perilaku individu saat berhadapan dengan kondisi atau situasi tertentu. 

Personalitas diukur dengan kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian yang 

dimiliki seseorang (Wicaksono,2011). Personalitas di uji dengan instrumen 

penelitian yang dikembangkan oleh Margaretha Chandra (2015). Persepsi 

responden terhadap indikator tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert 

yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat 

setuju. 

3.6.1.7 Nilai Intrinsik Pekerjaan  

Nilai intrisik pekerjaan berhubungan dengan kepuasan yang diperoleh atas 

suatu pekerjaan yang dilakukan. Nilai intrinsik pekerjaan du uji dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Lilis Kurnia Sari 

(2016). Persepsi responden terhadap indikator tersebut di ukur dengan 

menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, 

(4) setuju, (5) sangat setuju. 
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3.6.1.8 Pengakuan Profesional  

Pengakuan profesional merupakan bentuk penilaian dan pemberian 

penghargaan dalam berbagai bentuk atas pengakuan kinerja atau upaya dari 

seseorang yang dinilai memuaskan. Pengakuan profesional merupakan hal–hal 

yang berhubungan dengan pengakuan terhadap suatu prestasi atau kemampuan. 

Pengakuan profesi ini meliputi adanya kemungkinan berkerja dengan profesi yang 

lain, kesempatan untuk berkembang dan pengakuan atas prestasi (Ardianto,2014). 

Pengakuan profesional di uji dengan menggunakan instrumen penelitian dari 

Yuanita Widyasari (2010). Persepsi responden terhadap indikator tersebut di ukur 

dengan menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) 

netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel Independen 

 

No Variabel Sumber Indikator 

1. Penghargaan 

Finansial 

Yayuk Irfanah 

(2011) 

1. Gaji awal tinggi 

2. Potensi kenaikan gaji 

3. Tersedia dana pensiun 

2. Pelatihan 

Profesional 

Yayuk Irfanah 

(2011) 

1. Pelatihan sebelum 

bekerja 

2. Pelatihan profesional 

3. Pelatihan kerja rutin dan 

pengalaman kerja 

3. Nilai-nilai Sosial Lily Herwati (2015) 1. Kesempatan berinteraksi 

dengan orang lain 

2. Kepuasan pribadi 

3. Kesempatan menjalankan 

hobi 

 

4. Lingkungan Kerja Lily Herawati 

(2015) 

1. Suasana kerja 

2. Hubungan dengan rekan 

herja 

5. Pertimbangan Pasar 

Kerja 

Lilis Kurnia Sari 

(2016) 

1. Keamanan kerja terjamin 

2. Tesedianya lapangan 

kerja 
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6. Personalitas Margaretha 

Chandra (2015) 

1. Kesesuian pekerjaan 

dengan kepribadian 

7. Nilai Intrinsik 

Pekerjaan 

Lilis Kurnia Sari 

(2016) 

1. Tantangan intelektual 

2. Suasana kerja dinamis 

3. Dituntut kreatifitas 

8. Pengakuan 

Profesional 

Yuanita Widyasari 

(2010) 

1. Kesempatan berkembang 

2. Pengakuan berprestasi 

3. Perlu bayak cara untuk 

naik pangkat 

4. Perlu keahlian untuk 

sukses 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

3.6.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen ini sering disebut variabel terikat, merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2012: 4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemilihan 

karir sebagai akuntan publik. Variabel dependen pemilihan karir sebagai akuntan 

publik yaitu minat mahasiswa secara individual untuk berprofesional sebagai 

akuntan publik. Pemilihan karir menjadi akuntan publik diukur dengan instrumen 

penelitian dari Lily Herawati (2015). Persepsi responden terhadap indikator 

tersebut di ukur dengan menggunakan skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) 

tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 

Tabel 3.2 

Pengukuran Variabel Dependen 

 

No Variabel Sumber Indikator Variabel 

1. Persepsi 

Mahasiswa 

Akuntansi UIN 

Suska Riau 

Memilih Karir 

Akuntan Publik  

Lily Herawati 

(2015) 

1. Dapat menjadi konsultan 

bisnis yang terpercaya 

2. Dapat menjadi direktur 

perusahaan 

3. Dapat memperluas 

wawasan dan kemampuan 

akuntansi 
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4. Dapat menjanjikan lebih 

profesional dalam bidang 

akuntansi 

5. Mudah untuk mendapat 

promosi jabatan 

6. Imbalan yang diperoleh 

sesuai dengan upaya yang 

diberikan 

7. Meningkatkan rasa 

profesionalisme dan 

kebanggaan terhadap 

profesi akuntansi 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

3.7 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009: 244) analisi data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.  

Analisis data penelitian ini menggunakan progam SPSS (Statistical 

Production and Service Solution) versi 17 dengan beberapa tahap dan uji. Analisis 

data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif di 

harapkan akan didapat hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang 

diberikan oleh responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat 

diolah dengan menggunakan metode statistik. 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik dekriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Ghozali 

(2013) menyatakan statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan 
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cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi 

sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai demografi responden dalam penelitian dan deskripsi mengenai variabel-

variabel penelitian ini yaitu (penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, personalitas, nilai 

intrinsik pekerjaan dan pengakuan profesional). 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada koesioner merupakan 

ukuran yang akan diuji. Agar data yang didapatkan dari para responden dapat 

menggambarkan secara tepat konsep yang diukur, maka dilakukan tiga macam tes 

yaitu uji normalitas, uji validitas, dan uji realibilitas. 

3.7.2.1 Uji Validitas 

 Menurut Priyatno (2013: 19) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen 

penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.Validitas menunjukkan 

tingkat kemampuan suatu instrument untuk mengungkapkan sesuatu menjadi 

sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrument tersebut. Suatu 

instrument dinyatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa saja 

yang hendak diukurnya. 

Data yang valid tergantung dari: 

a. Ketepatan penelitian dalam memilih responden sebagai sampel penelitian 
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b. Kepatuhan para responden dalam mengikuti petunjuk yang ditetapkan 

dalam kuesioner 

c. Keadaan para responden pada saat mengisi kuesioner 

Uji validitas untuk penelitian ini menggunakan korelasi Pearson. Alasan 

digunakan teknik ini karena statistik ini sudah sangat luas dan interprestasinya 

tidak terlalu rumit, selain itu model tersebut dapat digunakan untuk 

mengkorelasikan skor per item dengan skor totalnya. Cara penentuan validitas 

data adalah dengan membandingkan jawaban pertanyaan dan total jawaban pada 

setiap variabel penelitian saling dikorelasikan. Hasil dari korelasi tersebut 

dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih 

besar dari pada r tabel, maka instrument tersebut adalah valid, sebaliknya jika r 

hitung lebih kecil dari pada r tabel maka instrument tersebut tidak valid. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2013:30) Istilah reliabilitas disamakan dengan 

konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh 

mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika 

dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable (andal), jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan metode one shot atau diukur sekali saja.  

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, akan dihitung Croncbach Alpha masing-masing instrumen. 

Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika Croncbach Alpha memiliki nilai 
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lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 

0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

Untuk mendukung kebenaran model regresi berganda, maka perlu 

dilaksanakan pengujian terhadap asumsi-asumsi persamaan regresi. Menurut 

Priyatno (2013:59), beberapa asumsi yang termasuk kedalam asumsi klasik terdiri 

dari: 

3.7.3.1 Uji Normalitas  

Ghozali (2013: 161) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk mengukur 

apakah didalam  model regresi variabel dependen san variabel independen 

keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Asumsi paling dasar dalam analisis multivariate adalah normalitas. Jika 

variasi yang dihasilkan dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik 

yang dihasilkan tidak valid. Alat diagnosis yang digunakan dalam menguji 

distribusi normal data adalah normal probability plot. Plot ini membandingkan 

nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika 

data memperlihatkan karakteristik normal, titik akan berada disekitar garis 

diagonal. Namun apabila data tersebut tersebar menjauh dari garis diagonal, maka 

dapat dipastikan bahwa distribusi data tersebut tidak normal.  Dasar pengambilan 

keputusan antara lain : (1)  jika data menyebar sekitar garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar jauh dari garis 
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diagonal dan/atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi  tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.7.3.2 Multikolonieritas 

Ghozali (2013: 105) menyatakan uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah 

variabel independen yang ada memang benar-benar mempunyai hubungan erat 

dengan variabel dependen. Sehingga variabel independen yang ada benar-benar 

dapat menjelaskan dengan pasti untuk variabel dependen. Pada penelitian ini 

pengujian multikolonieritas menggunakan Variance Inflance Factor (VIF).  

Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas:  

1. Niai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat.  

2. Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada  

korelasi yang cukup tinggi > 0,90 maka hal ini merupakan indikasi adanya  

multikolinieritas.  

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF <10 maka tingkat  

kolinieritas dapat ditoleransi.  

4. Nilai eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekatinol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 
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3.7.3.3 Heteroskedastisitas 

Ghozali (2013: 139) menyatakan uji heteroskedastisitas adalah untuk 

melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas.  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap 

maka disebut heteroskedastistas, dengan kata lain bila terjadi heterokedastisitas 

dapat dideteksi dengan melihat scatterplot dari hasil pengolahan data dari paket 

statistik dalam komputer yaitu dengan melihat pola scatterplot. 

3.7.4 Analisis regresi Linier Berganda 

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel 

dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui 

besarnya. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi 

berganda. Analisis regresi berganda digunakan utntuk menentukan signifikansi 

pengaruh penghargaan finansial (X1), pelatihan profesional (X2), nilai-nilai sosial 

(X3),  lingkungan sosial (X4), pertimbangan pasar kerja (X5),  personalitas (X6), 

nilai intrinsik pekerjaan (X7),  pengakuan profesional (X8). 

Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji Hipotesis ini 

adalah :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + b5X5 +b6X6 +b7X7 +b8X8 +e  
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Dimana :  

Y      : Persepsi Mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir 

Akuntan Publik 

X1 : Penghargaan finansial  

X2  : Pelatihan profesional  

X3  : Nilai-nilai sosial 

X4  : Lingkungan kerja 

X5  : Pertimbangan pasar kerja 

X6  : Personalitas 

X7  : Nilai Intrinsik Pekerjaan 

X8  : Pengakuan Profesional 

e : Error /  Residual  

a : Konstanta 

3.7.5 Pengujian Hipotesis 

3.7.5.1Uji Persial (uji t) 

Ghozali (2013) menyatakan t-test atau disebut uji parsial digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat pengaruh masing-masing variabel independen dengan membandingkan 

thitung dengan ttabel. 

Pengujian dilakukan dengan dua arah dengan keyakinan 95% dan 

dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan (a) ditentukan 

sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-1. 
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Apabila thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain 

variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka Ho tidak bisa 

ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara individual tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.7.5.2 Uji Simultan (Uji f) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel dependent secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel independent. Uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Level of significance yang digunakan 

adalah 5% dan dasar mengambil keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah 

dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, apabila: 

Fhitung > Ftabel Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

Fhitung< Ftabel Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.7.5.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien deterninan (R) adalah koefisien yang menunjukan seberapa 

besar persentase variable-variabel independen. Semakin besar koofesien 

determinasinya, maka semakin baik variable independen dalam menjelaskan 

variable dependen.Nilai R digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu 

model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R 

bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R bernilai 1 maka dapat 

dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan 

demikian R
2
 bernilai antara 0 sampai 1. 

 


