
23 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Populasi & Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif di Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis progam 

studi akuntansi. Besarnya populasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Daftar Mahasiswa Aktif  Tahun Pelajaran 2017/2018 

Angkatan Jumlah Mahasiswa 

UNIKA 

Jumlah Mahasiswa 

UDINUS 

2014 200 200 

2015 220 200 

2016 200 180 

2017 180 360 

Jumlah Populasi 800 940 

Sumber : (Dikti, 2018) 

Pada penelitian ini, penentuan sampel menggunakan metode Purposive 

Sampling yaitu yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan satuan sampling 

yang sesuai kriteria dalam pengambilan sampel. Oleh karena itu responden 

yang digunakan adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta dengan 



24 
 

akreditasi istitusi A, seperti Universitas Katholik Soegijapranata dan 

Universitas Dian Nuswantoro dengan predikat akreditasi A. Selain itu Kedua 

Universitas swasta tersebut memiliki akreditasi jurusan akuntansi yang 

terakreditasi A yang memiliki kualitas pembelajaran, tenaga pendidik/pengajar 

yang profesional dan berkualitas. Hal ini diperlukan agar mendapatkan hasil 

yang maksimal, yang sesuai kriteria dan yang mencerminkan kualitas dari 

mahasiswanya. Selanjutnya mahasiswa akan diberikan kuesioner untuk 

mengisi kuesioner tersebut bagi yang bersedia mengisi. 

Untuk menentukan jumlah sampel minimum akan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut:(Ghozali, 2016) 

     

 

Dimana:   

n= Sampel  

N= Jumlah Populasi  

e= Batas Toleransi Kesalahan / error tolerance (10%)  

Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan presentase, batas 

kesalahan yang digunakan yaitu 10% yang berarti memiliki tingkat akurasi 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
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sebesar 90%. Semakin kecil batas toleransi maka sampel akan menggambarkan 

populasi semakin akurat. Jumlah mahasiswa UNIKA dan UDIP yang digabung 

mnejadi 1740 akan di hitung mengggunakan rumus Slovon dengan hasil 

sebagai berikut: 

𝑛 =
1740

1+1740(10%)2 = 95  

Mahasiswa  Jumlah sampel 

minimal 

Kuesioner yang 

disebar dan diolah 

UNIKA 44 54 

UDINUS 52 52 

JUMLAH:  96 106 

 

Maka responden yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 106 

mahasiswa akuntansi. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang akan digunakan adalah data primer, data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

sebagai obyek penulisan. Data akan diperoleh dengan menyebar kuisioner 

secara langsung ke mahasiswa Universitas Katholik Soegijapranata dan 

Universitas Dian Nuswantoro   khususnya mahasiswa progam studi akuntansi. 
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Kuesioner ini berupa lembaran angket yang berisi beberapa pertanyaan dengan 

alternatif jawaban yang ditujukan kepada responden.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

kepada responden. Penyebaran kuisioner akan dilakukan dengan cara 

mendatangi responden dan menanyakan kepada responden mengenai 

keterediaannya dalam pengisian kuisioner. Kuesioner diberikan dalam bentuk 

Google Form maupun formulir yang diberikan secara langsung. Pertanyaan 

yang diberikan dalam kuesioner merupakan pertanyaan terstruktur dan 

responden hanya perlu memberikan tanda (x) pada jawaban yang dianggap 

paling sesuai dan benar. 

3.4. Definisi Operasional & Pengukuran Variabel 

3.4.1. Pengalaman Pembelajaran Keuangan di Perguruan Tinggi 

Pengalaman pembelajaran keuangan adalah persepsi mahasiswa 

mengenai pengalaman belajar keuangan responden yang dilihat dari tingkat 

responden mengenai kemampuan memahami, menilai, bertindak dalam 

kepentingan keuangan dan lamanya belajar keuangan. Variabel ini diukur 

dengan cara mengelompokkan responden pada kelompok menurut kelompok 

mata kuliah. 

Kelompok Skor Keterangan 

Grup  1 1 Akuntansi Dasar (Akuntansi Pengantar 1) 
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Grup  2 2 Akuntansi Menengah (Akutansi Keuangan Menengah 2) 

Grup  3 3 Akuntansi Lanjutan (Akuntansi Keangan Lanjutan 1) 

 

Semakin tinggi skor yang dipilih maka pengalaman belajar keuangan 

responden yang dilihat dari kemampuan memahami, menilai, dan bertindak 

dalam kepentingan keuangan akan semakin banyak. Namun jika semakin 

rendah skor yang dipilih, maka pengalaman belajar keuangan responden yang 

dilihat dari tingkat kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam 

kepentingan keuangan akan semakin sedikit. 

3.4.2. Sosial Ekonomi Orang Tua 

Status sosial ekonomi adalah persepsi mahasiswa mengenai 

kemampuan sosial   ekonomi orang tua yang dilihat dari latar belakang orang 

tua baik dari penddikan, penghasilan, jenis pekerjan, status tempat tinggal, 

sarana transportasi yang digunakan, dan pola konsumsi, jumlah tanggungan 

orang tua, sarana transportasi, dan fasilitas tempat tinggal. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert poin 1 sampai poin 4. Semakin tinggi skor berarti 

status sosial ekonomi responden semakin besar kemampuan sosial 

ekonominya. Namun jika semakin rendah skor berarti status sosial ekonomi 

responden semakin kecil kemampuan sosial ekonominya. 

3.4.4. Literasi Keuangan 
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Literasi keuangan adalah persepsi mahasiswa mengenai jenis investasi, 

jenis saham, tabungan, dan resiko investasi. Literasi keuangan memiliki empat 

aspek utama yaitu pengetahuan umum, tabungan, asuransi dan investasi yang 

sesuai dengan pengelolaan keuangan pribadi. Variabel ini diukur dengan 

memberikan pertanyaan sesuai dengan keempat aspek tersebut dan 

menggunakan skala nominal, karena ada beberapa pilihan jawaban dan tidak 

bertingkat. Pertanyaan nomor 1, 3, 7, 8, 9 direcording, yaitu jawaban 1= skor 

4, jawaban 2 = skor 3, jawaban 3 = skor 2, jawaban 4 = skor 1. Pertanyaan 

nomor 6 direcording menjadi jawaban 1= skor 2, jawaban 2= skor 3, jawaban 

3= skor 4, dan jawaban 4= skor 1 sesuai dengan jawaban benar dari kunci 

jawaban. 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Metode ini dapat digunakan dalam mengukur ketepatan tiap 

pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakaan Statistikal Package for the Social Sciens (SPSS) yaitu 

dengan menggunakan model pengujian Cronbach Alpha. Model pengujian 

Cronbach Alpha ini dinyatakan valid ketika statistik tersebut memliki nilai 

Cronbach Alpha if item Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach alpha 
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instrument, sedangkan statistik yang memiliki nilai lebih besar dinyatakan tidak 

valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan metode yang dapat digunakan dalam 

mengukur ketetapan atau kehandalan dari semua statistik penelitian. Instrumen 

dalam kuisioner dikatakan handal apabila jawaban responden adalah konsisten 

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakaan 

SPSS yaitu dengan menggunakan model pengujian Cronbach Alpha. Semakin 

tinggi nilai Cronbach alpha maka tingkat reliabilitas semakin baik/handal, 

dengan nilai sttatistik alpha > 0,6. (Ghozali, 2010) 

3.6. Uji Hipotesis 

3.6.2. Menyatakan Hipotesis Statistik 

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis kausal, yaitu peryataan 

tentang hubungan antara dua atau lebih variabel bersamaan yang 

hubungannya membentuk pola sebab akibat. Dalam hal ini peneliti akan dapat 

menentukan mana yang merupakan variabel prediktor (independent variable) 

dan mana yang merupakan variabel yang diprediksi (dependent variable). 

a) H0: β1≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara pembelajaran 

keuangan dengan literasi keuangan. 

Ha: β1>0 : Terdapat pengaruh positif antara pembelajaran 

keuangan dengan literasi keuangan. 
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b) H0: β2≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara status sosial                      

dengan literasi keuangan. 

Ha: β2>0 : Terdapat pengaruh positif antara status sosial dengan 

literasi keuangan. 

3.6.3. Memilih Pengujian Statistik 

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis kausal 

yang merupakan pernyataan antara dua atau lebih variabel yang terjadi 

bersamaan dan hubungannya membentuk suatu pola sebab akibat. Selanjutnya 

untuk melakukan penelitian harus ditentukan terlebih dahulu variabel 

independen dan variabel dependennya. Setelah itu hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen diuji menggunakan alat uji sttatistik melalui 

software Statistikal Package for the Social Sciens (SPSS). Pada penelitian ini 

akan menggunakan regresi berganda dan asumsi klasik. Sebelum dilakukan 

pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Jika uji asumsi 

klasik terpenuhi, baru dilakukan uji regresi.  

3.6.4. Menentukan Tingkat Keyakinan yang Diinginkan 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki hipotesis yang  

berarah dan merupakan uji satu sisi (pengujian satu arah kanan atau satu arah 

kiri) yang disebut one-tailed. Hipotesis ini disebut berarah karena hipotesis ini 

dikembangkan berdasaran teori dan memiliki logika statistik yang baik bahwa 

didukung oleh hasil-hasil riset sebelumnya. Karena hipotesis yang digunakan 
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berarah maka tingkat signifikansi dilihat dengan membandingkan nilai t-tabel 

dan t hitung. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 90%. Maka, tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah sebesar 

10% atau 0,1. 

3.7.Alat Analisis Data 

3.7.1.  Uji Asusmsi Klasik 

 Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel 

serta penyimpangan dalam asumsi klasik, Sebelum dilakukan pengujian regresi 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik 

tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdastisitas 

dan uji autokeralasi. Jika uji asumsi klasik terpenuhi, baru dilakukan uji regresi. 

Oleh sebab itu terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini dipergunakan untuk menguji model regresi, antara 

variabel dependen dan independen yang berdistribusi normal ataukah tidak 

(Ghozali, 2016). Uji normalitas ini juga memiliki tujuan untuk menguji apakah 

didalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau yang disebut residual 

memiliki distribusi normal. Model regresi dapat dikatakan baik, apabila berada 

dalam kondisi distribusi normal atau kondisi distribusi yang mendekati normal. 

Dalam penelitian ini, salah satu cara untuk menguji distribusi tersebut normal 

atau tidak / untuk menguji normalitas residual maka diuji dengan menggunakan 
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uji statistik non-parametrik Kolmogoro – Smirnov of Fit Test (K – S) tehadap 

masing- masing variabel. Apabila hasil menunjukan Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan diatas 5% maka data residual terdistribusi dengan 

normal. Sedangkan jika hasil KolmogrovSmirnov menunjukkan nilai signifikan 

dibawah 5% maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016) 

b. Uji Multikolonieritas 

Pengujian asumsi multikolinieritas ini dipergunakan untuk menguji 

apakah model regresi dapat diketahui adanya suatu korelasi atau untuk menguji 

ada atau tidaknya hubungan linear antara variable bebas (independent) yang 

satu dengan variable bebas (independent) yang lainnya atau untuk menguji 

antar variabel bebas (independen). Model regresi dapat dikatakan baik, apabila 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam analisis regresi 

berganda, terdapat dua atau lebih variable bebas (independent) yang akan 

mempengaruhi variabel dependennya. Apabila dalam variabel independen 

terdapat hubungan yang saling berkolerasi, maka variabel independen ini 

dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen 

yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

melihat ada atau tidaknya multikoloniearitas didalam model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan varian variable factor/Variance Inflation 

Factor (VIF). Model regresi yang terbebas dari multikolinieritas ialah yang 
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mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 ( niai tolerance<0,1 ) atau nilai Variance 

Inflation Factor atau VIF di bawah 10,VIF<10 (Ghozali, 2016) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi terjadi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2016). Disebut heteroskedastisitas karena 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, 

namun jika tetap akan disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, salah 

satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan pengujian uji statistik (uji Glejser). Dalam melakukan uji 

Glejser, yang perlu diperhatikan dalam penerimaan dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu 5%. Namun jika diatas 5% 

maka tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

 

3.7.2. Regresi Berganda 

  Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda dengan 

alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Regresi linear berganda 

juga merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen. Pada penelitian ini regresi linear berganda dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software Statistikal Package for the Social Sciens 

(SPPS) untuk mengolah data. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
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mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan 

dalam persamaan (Ghozali, 2016).  Persamaan regresi linear berganda yang 

digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: (Ghozali, 2016) 

 

𝑌 = 𝛼 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝑒 

 Keterangan: 

Y  =   variabel tidak bebas: literasi keuangan 

α  =   koefisien konstanta 

Β1, β2  = koefisien variabel bebas: pengalaman pembelajaran         

keuangan, status sosial ekonomi orang tua 

𝑋1,𝑋2 = Variabel bebas: pengalaman pembelajaran  keuangan, status 

sosial ekonomi orang tua 

E  = Faktor pengganggu 

 

  Kriteria penerimaan hipotesis dapat dilihat dari hasil regresi jika hasil 

signifikasi t hitung > t tabel. 

 

 

 

 

 




