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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penilitan ini adalah mahasiswaaktif strata 1 

dan strata 2 semester ganjil 2017/2018 di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, Universitas Diponegoro Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Dharma Putra Semarang. Populasi yang akan diambil pada penilitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhususnya pada program studi 

Akuntansi. Besarnya populasi yang akan diambil adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1.1 

Daftar Mahasiswa Strata 1 Aktif  Tahun Pelajaran 2017/2018 

Angkatan Mahasiswa Strata 1 

Unika Semarang Undip Semarang 

2014 200 180 

2015 220 219 

2016 200 234 

2017 180 274 

Jumlah 

Populasi 

800 907 

 Sumber : Dikti, “Data Mahasiswa.” 
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Tabel 3.1.2 

Daftar Mahasiswa strata 2 Aktif  Tahun Pelajaran 2017/2018 

Angkatan Mahasiswa Strata 2 

Unika Semarang Undip Semarang 

2016 14 100 

2017 10 62 

Jumlah 

Populasi 

24 162 

 

Sumber : Ibid. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

langsung dilakukan pada unit sampling. Teknik simple random sampling memungkinkan 

setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk 

menjadi sampel.  (Jogiyanto, 2010). Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa strata 1 dan mahasiswa strata 2 di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang. Kedua universitas  

tersebut dipilih karena kedua universitas tersebut merupakan universitas yang 

memiliki program studi S2 akuntansi. Hal ini diperlukan agar mendapatkan hasil 

yang maksimal, sehingga dapat menunjukan kualitas dari mahasiswa nya. Untuk 

dapat menentukan jumlah sampel minimum maka akan menggunakan rumus Slovin 

(1993) sebagai berikut: Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM 

SPSS 23. 
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Dimana:   

n= Sampel  

N= Jumlah Populasi  

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

Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan presentase. Batas kesalahan 

yang digunakan adalah 10% yaitu berarti memiliki tingkat akurasi sebesar 90%. 

Semakin kecil batas toleransi maka sampel akan menggambarkan populasi semakin 

akurat.    

Sampel strata 1 

94 

Sampel strata 2 

63 

 

 Maka responden yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 157 

mahasiswa akuntansi. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer 

merupakan data yang dapat diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan sebagai 

168 

168 
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obyek penulisan. Data primer akan diperoleh dengan menyebar kuisioner secara 

langsung ke mahasiswa kedua Universitas tersebut, terkhususnya mahasiswa progam 

studi akuntansi strata 1 dan strata 2. Kuesioner yang disebar berupa lembaran angket 

dan google form  yang berisi beberapa pertanyaan dengan alternatif jawaban yang 

ditujukan kepada responden.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. 

Penyebaran kuisioner ini akan dilakukan dengan cara mendatangi responden dan juga 

menanyakan kepada responden tersebut mengenai ketersediaannya dalam pengisian 

kuisioner. Kuesioner yang akan diberikan dalam bentuk Google Form maupun 

formulir yang bagikan  secara langsung. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner 

merupakan pertanyaan terstruktur dan responden hanya perlu memberikan tanda (x) 

pada jawaban yang dianggap paling sesuai dan juga benar. 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Gender  

Gender merupakan konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, emosional yang berkembang 

didalam masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal dimana 
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skala ini dinilai berdasarkan klasifikasi. Dalam skala ini yang diklasifikasikan adalah 

laki-laki dan perempuan. 

 

3.4.2. Usia  

Usia merupakan rentang umur atau usia responden tahun ini yang diukur dari 

rentang waktu dari tahun lahir hingga tahun penelitian berlangsung. Usia merupakan 

ukuran hidup yang juga mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Variabel ini diukur 

dengan skala rasio, dimana skala ini bernilai klasifikasi, order, berjarak, dan 

mempunyai nilai awal.  

 

3.4.3. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy 

yaitu S1 (nilai 0) dan S2 (nilai 1). 

 

3.4.4. Passion keuangan 

Passion keuangan merupakan kecenderungan kuat terhadap aktivitas yang 

disukai, dimana mereka memberikan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk aktivitas 
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tersebu, dalam hal ini adalah terkait pengaturan dalam hal keuangan. Passion pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert dimana jika responden 

menjawab sangat tidak setuju berarti nilai nya 1, dan jika responden menjawab sangat 

setuju maka diberi nilai 5. 

 

3.4.5. Literasi keuangan  

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 skor dummy, jika  responden 

benar menjawab akan diberikan skor 1, jika salah semua maka skor 0.    

 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner.Kuesioner 

dapat dikatakan valid apabila kuesionerdapat mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan inidapat mengukur ketepatan 

pada setiap pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Pengujian validitas ini 

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

Ibid.. Model pengujian ini dinyatakan valid ketika statistik tersebut memliki nilai r 
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hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, maka dikatakan valid dan sebaliknya jika r 

hitung lebih kecil daripada r tabel  maka dikatakan tidak valid Ibid.. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan akurasi dan juga ketepatan dari pengukurannya 

menurut Jogiyanto (2010). Menurut Ghozali (2016) uji reliabilitas merupakan alat 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Uji reliabilitas adalah metode yang 

dapat digunakanuntuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah 

variabel sehingga dapat menunjukan keakurasian dan ketepatandari semua statistik 

penelitian. Reliabilitas juga berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Pengukur 

dapat dikatakan reliabel ketika dapat dipercaya. Agar dapat dipercaya maka hasil dari 

pengukuran harus akurat dan konsisten menurut Jogiyanto (2010). Instrumen yang 

ada dalam kuisioner dikatakan handal apabila jawaban responden adalah konsisten 

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakaan 

SPSS yaitu dengan menggunakan model pengujian Cronbach AlphaGhozali, Aplikasi 

Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23.. Semakin tinggi nilai Cronbach 

alpha maka tingkat reliabilitas semakin baik/handal, dengan nilai sttatistik alpha > 0,7 

Ibid.. 

 

 



25 

 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1. Menyatakan Hipotesis Statistik 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis kausal, yaitu 

pernyataan tentang hubungan satu variabel yang menyebabkan perubahan pada 

variabel yang lainnya. Yang dipengaruhi adalah variabel dependen dan variabel yang 

mempengaruhi adalah variabel independen. 

a) H0: β2≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara gender                      

dengan literasi keuangan. 

Ha: β1>0 : Terdapat pengaruh positif antara gender dengan 

literasi keuangan. 

b) H0: β2≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara usia                      

dengan literasi keuangan. 

Ha: β1>0 : Terdapat pengaruh positif antara usia dengan literasi 

keuangan. 

c) H0: β2≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara pendidikan 

dengan literasi keuangan. 

Ha: β1>0 : Terdapat pengaruh positif antara pendidikan dengan 

literasi keuangan. 

d) H0: β2≤0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara passion dengan 

literasi keuangan. 
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Ha: β1>0 : Terdapat pengaruh positif antara passion dengan 

literasi keuangan. 
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3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak 

normal (Ghozali, 2016).  Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov – smirnov, data dikatakan berdistribusi normal 

jika memiliki nilai probabilitas pengujian yang lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 

2016). Jika data tidak normal, maka akan dilakukan perbaikan data dengan cara 

menghilangkan data yang tidak normal tersebut (outlier). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Pengujian 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya. Suatu 

model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016). Jika terjadi multikolinearitas 

maka dilakukan perbaikan dengan menghilangkan salah satu variabel 

independen dengan korelasi tertinggi. 
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3. Uji Heterokedastisitas 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka 

ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan dilihat dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan ( > 0,05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

Jika terjadi heteroskedastisitas maka dapat diperbaiki dengan melakukan 

transformasi data menggunakan log atau ln (logaritma natural). 

 

3.6.3. Teknik Analisis Data 

Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut : 

Lit Keu = β1 Gender + β2 Usia+ β3 Pendik + β4 Passion + e 

Lit Keu = literasi keuangan 

β1-4  = Koefisien regresi 

Gender  = variabel dummy, jika laki-laki 1, wanita 0 

Usia  = usia (dalam tahun) 

Pendik  =  variabel dummy, jika S2 : 1, S1 : 0 



29 

 

Passion = variabel dummy, jika profesi keuangan 1, profesi non 

keuangan 0 

e   =  error 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

, dimana α = 0,05 (Ghozali, 2016) 

1. Merumuskan hipotesis: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap Y. 

Ha : Terdapat pengaruh  signifikan variabel X terhadap Y. 

2. Kriteria penerimaan hipotesis : 

Jika sig< 0,05 dan nilai koefisien beta positif maka Ha diterima 

Jika sig> 0,05 dan atau  nilai koefisien beta negatif maka Ha ditolak 

 


