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III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan responden mahasiswa 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Akuntansi 

pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Metode sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel 

untuk penelitian ini. Pertimbangan yang digunakan 

adalah sampel diharuskan memenuhi kriteria batasan 

sampel yang ditetapkan, yaitu mahasiswa akuntansi 

dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas 

Kristen Satya Wacana angkatan 2006-2012. Hal ini 

pula yang kemudian mendasari kuesioner dibagikan 

pada beberapa kelas yang di dalamnya terdapat 

mahasiswa akuntansi angkatan 2006-2012 yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Beberapa kelas 

yang ditunjuk adalah kelas Akuntansi Biaya, Softskill, 

Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi 

Manajemen, Pengauditan, Lab. Audit, Lab. Sistem 

Informasi Akuntansi, dan Bimbingan Skripsi.  

Pembagian kuesioner pada kelas-kelas yang telah 

ditetapkan sebagai kelas purposive sampling, dilakukan 

pada bulan November 2012. Dari 322 kuesioner yang 

disebarkan dan dibagikan di beberapa kelas, terdapat 

24 kuesioner yang dinilai tidak memenuhi kriteria 

pemilihan sampel. Hal ini disebabkan karena pengisian 

data diri yang tidak lengkap, pengisian jawaban dalam 

kuesioner yang tidak lengkap, dan ada juga yang dinilai 
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bukan termasuk sampel yang dituju, yaitu mahasiswa 

akuntansi angkatan 2006-2012 sehingga kuesioner-

kuesioner tersebut tidak dapat diambil sebagai sampel 

penelitian. Jumlah sampel akhir yang dapat diolah 

untuk analisis data dalam penelitian ini sejumlah 298 

sampel atau 92,55% dari total responden yang dituju. 

Tabel 3.1 di bawah ini mendeskripsikan sebaran 

kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 
Data Sebaran Kuesioner 

Keterangan Kuesioner Jumlah    %   

Kuesioner disebarkan/dibagikan       322  
 

100.00% 
 

Kuesioner yang tidak dapat diolah      (24) 
 

7.45% 
 

   Kuesioner yang dapat diolah      298    92.55%   

Sumber: Data primer yang diolah, November 2012. 

 

Di dalam penelitian ini, menggunakan aras 

pengukuran ordinal dengan skala likert 1-5 (1 = Sangat 

Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju). Skala 

Likert digunakan untuk mengukur variabel-variabel: 

Prospek Pekerjaan (Job Prospect), Sikap Mencari 

Pekerjaan (Job Pursuit Attitudes), Norma Subjektif 

(Subjective Norms), Kontrol Perilaku yang dirasakan 

(Perceived Behavior Controls), dan Niat Mencari 

Pekerjaan (Job Pursuit Intention). 

Prospek Pekerjaan (Job Prospects), diukur dengan 

memodifikasi indikator-indikator prospek pekerjaan 

yang digunakan dalam penelitian Tan dan Laswad 

(2006) yang didasari penelitian Turner dan Bowen 
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(1990). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima 

item pertanyaan yang dimodifikasi dari penelitian Tan 

dan Laswad (2006). 

Sikap Mencari Pekerjaan (Job Pursuit Attitudes), 

diukur dengan enam indikator yang dikembangkan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya (Vinokur dan Caplan, 

1987; Van Hooft et al, 2008; Van Hooft et al, 2009; Van 

Hooft et al, 2011). Variabel ini diukur dengan enam 

item pertanyaan. 

Norma Subjektif (Subjective Norms), diukur 

dengan instrumen-instrumen yang mewakili para 

referensi (referents) yang merujuk kepada sekelompok 

orang yang dekat dengan individu, misalnya keluarga 

(family), teman dekat (close friends), kolega (colleagues), 

guru/dosen (lecturers) (Ariff et al., 2010; Bobek dan 

Hatfield, 2003); orang yang dianggap penting (important 

people), dan orang yang berpengaruh signifikan 

(significant people) (Vinokur dan Caplan, 1987; Van 

Hooft et al., 2008; Van Hooft et al., 2009). Jumlah item 

pertanyaan yang dipakai dalam mengukur variabel ini 

sebanyak delapan pertanyaan. 

Kontrol Perilaku yang dirasakan (Perceived 

Behavior Controls), diukur dengan memakai lima 

indikator yang dipakai Ariff et al. (2010) dalam 

penelitiannya, yaitu kepercayaan diri (confident), 

kemudahan (easy), pendidikan (education), kontrol (in 

control), serta kemampuan dan kapabilitas (skills and 
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capabilities). Variabel ini diukur dengan lima item 

pertanyaan. 

Niat Mencari Pekerjaan (Job Pursuit Intention), 

diukur dengan empat indikator dari beberapa 

penelitian, yaitu waktu (time) dan usaha (effort) 

(Vinokur dan Caplan, 1987); harapan individu (expect) 

(Van der Zee et al, 2002); dan kecenderungan pelamar 

dalam mencari dan mengejar pekerjaan secara 

kontinyu (continue to pursue). (Van Hooft et al., 2004). 

Variabel ini diukur dengan empat item pertanyaan. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

metode Model Persamaan Struktural (MPS) atau 

Structural Equation Model (SEM). SEM merupakan 

sebuah evolusi dari model persamaan berganda (regresi 

berganda) yang dikembangkan dari prinsip ekonometri 

dan digabungkan dengan prinsip pengaturan (analisis 

faktor) dari psikologi dan sosiologi (Hair et al.,1995). 

Penelitian ini menggunakan metode SEM, dengan 

maksud untuk dapat menangkap hubungan kausal 

(sebab akibat) antara variabel dalam model (Fox, 2002) 

dan menguji apakah model yang digunakan dapat 

dinilai sebagai prediktor yang baik dalam memetakan 

penelitian ini. 

Pengujian terhadap model di dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan software LInear 

Structural RELationship (LISREL) 8.7. Proses analisis 

terhadap data dan model dilakukan dengan menguji 
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model secara keseluruhan, menguji kecocokan model 

pengukuran, dan menguji kecocokan model struktural. 

Untuk pengukuran variabel teramati akan dilihat dari 

construct validity-nya. 

Uji Kecocokan Model 

1. Kecocokan Model Keseluruhan. Hair et al. (1995) 

menyatakan bahwa untuk mengawali analisis model 

struktural dalam SEM dilakukan pengujian 

kecocokan model keseluruhan yang dilihat 

berdasarkan indikator Goodness-of-fit Index (GFI), 

statistik dari output LISREL 8.7. Jika sebagian besar 

dari ukuran GFI menunjukkan kecocokan tersebut 

baik, maka dapat disimpulkan bahwa kecocokan 

keseluruhan model dalam penelitian ini adalah baik 

(good fit). 

2. Kecocokan Model Pengukuran. Wijanto (2008b) 

menyatakan bahwa, uji kecocokan model 

pengukuran dilakukan terhadap setiap konstruk 

secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas 

dan reliabilitas konstruk. Melalui pengujian ini, 

dapat dipastikan bahwa konstruk yang digunakan 

dalam penelitian memenuhi kriteria valid dan 

reliabel. 

3. Kecocokan Model Struktural. Menurut Wijanto 

(2007), bagian ini merupakan evaluasi terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang 

menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh satu 
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variabel laten terhadap laten yang lain. Dalam 

analisis ini koefisien-koefisien persamaan struktural 

dispesifikasikan dalam tingkat signifikansi tertentu. 

Analisis model struktural ini dilakukan untuk 

menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini. 

Wijanto (2008b) menyatakan bahwa untuk tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 maka nilai t dari persamaan 

struktural harus lebih besar atau sama dengan 1,96. 

Jika telah memenuhi kriteria tersebut maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dikatakan signifikan. 

 

 


