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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.1.1 Variabel Independen 

3.1.1.1 Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan akuntansi merupakan pencatatan tentang suatu transaksi 

bisnis yang terjadi di setiap harinya. Pelaku suaha yang menggunakan 

pencatatan dapat mengetahui seberapa besar pengeluaran dan penerimaan 

setiap kegiatan operasional usahanya serta bisa memprediksi usahanya dimasa 

yang akan datang. UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi maka akan 

membuat neraca, arus kas dan laporan keuangan. Apabila UMKM yang hanya 

membuat arus kas saja dikatakan tidak melakukan pencatatan akuntansi. Pada 

penelitian ini UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang 

tidak melakukan pencatatan akuntansi akan dibedakan dengan angka. UMKM 

yang melakukan pencatatan akuntansi diberi kode (1), sedangkan UMKM yang 

tidak melakukan pencatatan akuntansi diberi kode (0).
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3.1.2 Variabel Dependen 

3.1.2.1 Perbedaan Pengaruh Kinerja UMKM 

Penggunaan pencatatan akuntansi merupakan proses, perbuatan, cara 

menggunakan dan pemakaian informasi akuntansi untuk pengambilan 

keputusan ekonomi. Pencatatan akuntansi berguna dalam rangka menyusun 

berbagai proyeksi, misalnya : Proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan 

datang, mengontrol biaya, mengukur produktivitas, meningkatkan 

produktivitas, memberikan dukungan terhadap proses produksi.  

Pencatatan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja merupakan suatu 

pandangan setiap individu mengenai pencatatan akuntansi yang sudah 

dilakukan UMKM dan adanya pengaruh terhadap kinerja. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari empat (4) pertanyaan dalam 

skala Likert. Jawaban Sangat Setuju “SS” diberi point 5 artinya merasa ada 

pengaruh pencatatan akuntansi terhadap kinerja UMKM dan sebaliknya 

jawaban Sangat Tidak Setuju “STS” diberi point 1 artinya tidak merasa ada 

pengaruh pencatatan akuntansi terhadap kinerja. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM tersebar di kota 

Semarang dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Judgment Sampling. 

Judgment sampling adalah pengambilan sampel dengan kriteria berupa suatu 

pertimbangan tertentu. Kriteria tersebut adalah UMKM yang terdaftar di Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang, sudah beroperasi minimal selama 1 

tahun, UMKM yang alamat dan nomor teleponnya benar-benar ada, dan yang 

bersedia mengisi kuesioner penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Kuisioner. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden mengenai hal-hal 

yang diketahui tentang hal yang akan diteliti.  

Data primer yang diperoleh dari responden dengan cara membagikan 

kuisioner kepada UMKM yang tersebar di kota Semarang . Kuisioner tersebut 

akan diisi sesuai dengan persepsi responden. Pengukuran dalam kuisioner 

menggunakan skala likert. 
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3.4 Desain Analisis Data 

3.4.1 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Advencia, 

dkk, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 (Nunnaly dalam Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas kuesioner 

sangat tergantung pada keunggulan responden dalam menjawab semua item 

pertanyaan dengan jelas. 

 

3.4.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diatur oleh 

kuseioner tersebut (Santoso, 2004). Metode ini digunakan untuk mengukur 

ketepatan setiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan 

(Advencia dkk, 2013). 
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3.4.3 Uji Beda T-Test 

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang 

tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata 

dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample atau secara rumus 

dapat ditulis sebagai berikut. 

𝑡 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎  −   𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑒𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 

Jadi tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut 

mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan 

(Ghozalia,2011).  

 

 

 

 

 


