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BAB III 

 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sementara 

sampel penelitian adalah mahasiswa aktif angkatan 2016 dan 2017 jurusan Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata. Penelitian ini menggunakan mahasiswa Angkatan 2016 

dan 2017 karena dinilai telah memasuki semester akhir (termasuk mahasiswa senior) dan telah 

mengambil mata kuliah manajemen keuangan, selain itu juga sudah mendalami berbagai 

macam mata kuliah yang berhubungan dengan investasi sehingga pengetahuannya tentang 

keuangan diharapkan lebih baik dibanding mahasiswa semester awal dan tengah serta 

pengalaman tentang keuangannya pun lebih baik. Mahasiswa semester akhir diharapkan telah 

memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan literasi keuangan yang baik. 

 Untuk menentukan jumlah sampel minimum mahasiswa akuntansi maka akan digunakan 

rumus slovin : 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

keterangan : 

n= sampel 

N= jumlah populasi 
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e= batas toleransi kesalahan (10%) 

Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Batas kesalahan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 10% yang artinya memiliki tingkat akurasi sebesar 

90%. Semakin kecil batas toleransi, maka sampel akan menggambarkan populasi semakin 

akurat. 

Jadi, jumlah 81 responden yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

Slovin adalah sebagai berikut : 

𝑁 =
402

(1 + 402 𝑥 0,12)
 

𝑁 = 81 responden  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, dimana kriterianya sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktif jurusan Akuntansi angkatan 2016 dan 2017  

 Unika Soegijapranata. 

2. Mahasiswa jurusan Akuntansi yang telah mengambil mata kuliah 

manajemen keuangan. 

3. Mahasiswa jurusan Akuntansi yang telah memiliki pengalaman kerja. 

 Berdasarkan tabel 3.1 yang ada dibawah, maka dapat diketahui jumlah dari mahasiswa 

angkatan 2016 sebanyak 206 orang dan 2017 196 orang,  responden yang akan diambil dari 

penelitian ini adalah sebanyak 35 dari angkatan 2016 dan 46 orang dari angkatan 2017 sehingga 

totalnya sebanyak 81 orang. 
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Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2016 dan 2017 

No Kriteria Jumlah 

mahasiswa 

Responden yang 

bersedia 

1 Mahasiswa akuntansi angkatan 

2016 

206 47 

2 Mahasiswa akuntansi angkatan 

2017 

196 34 

Jumlah  402 81 

Sumber: Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer 

adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer ini didapatkan dengan 

cara menyebar kuesioner. Data akan diperoleh dari pengisian kuesioner. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana 

responden diberikan sejumlah pertanyaan guna mengukur pengaruh pada variabel 

dependen dan independen. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang akan dipengaruhi. Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan persepsi mahasiswa 

mengenai pengetahuan tentang jenis tabungan, investasi, saham dan risiko investasi.  

Dalam penelitian ini, literasi keuangan diukur menggunakan 21 item pernyataan 

dengan 4 indikator yang telah dimodifikasi dari penelitian Chen dan Volpe (1998), yaitu: 

pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, emergency expenses, dan 

investasi, Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 

1 sampai 5 yaitu (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu, (2) tidak setuju, (1) sangat 

tidak setuju. Semakin tinggi skor yang didapatkan maka akan semakin tinggi juga literasi 

keuangannya. Pernyataan pada indikator 1 no 6, 8 dan indikator 3 no 3 di re-coding. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dependennya atau 

literasi keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Gender, Usia, IPK, 

Pengalaman kerja, Gaya hidup, Kecerdasan emosional. 

1.  Gender 

Gender adalah konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dengan 

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

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

yaitu (1) laki-laki dan (0) perempuan. 

2.  Usia 

Usia adalah rentang umur responden yang diukur dari rentang waktu dari tahun 

lahir hingga tahun penelitian berlangsung. Usia adalah ukuran hidup yang 

mempengaruhi suatu kondisi fisik seseorang.  

Dalam penelitian ini, variabel usia diukur dengan skala rasio.  

3. Indeks Prestasi Kumulatif 

Indeks prestasi kumulatif merupakan suatu pencapaian hasil akhir mahasiswa 

berupa nilai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS (Satuan  Kredit 

Semester), biasanya direntangkan dalam angka 0,00-4,00. 

 Variabel Indeks prestasi kumulatif dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala rasio. 

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan suatu kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dimiliki seseorang melalui rentang waktu yang dihitung dari 

lamanya bekerja. Semakin luas pengalaman kerja seseorang maka semakin baik juga 

pola pikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan tertentu termasuk dalam 

aspek keuangan. Dengan adanya pengalaman kerja yang lebih banyak artinya maka 

pemahaman tentang ekonomi dan keuangannya akan lebih baik dibandingkan dengan 

yang tidak memiliki pengalaman kerja sehingga ini akan berdampak juga kepada 
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literasi keuangannya.  Dalam penelitian ini, pengukuran variabel pengalaman kerja 

diperoleh melalui dari jawaban kuesioner yang terbentuk dari beberapa pertanyaan 

tertutup. Kuesioner bersumber dari penelitian milik Harmini (2007).  

Jawaban yang diperoleh dari kuesioner akan diberi skor dengan menggunakan 

skala likert. Dibawah merupakan kategori skor skala likert :  

1. Untuk jawaban a yaitu sangat setuju akan diberi skor 5 

2. Untuk jawaban b yaitu setuju akan diberi skor 4 

3. Untuk jawaban c yaitu ragu-ragu akan diberi skor 3 

4. Untuk jawaban d yaitu tidak setuju akan diberi skor 2 

5. Untuk jawaban e yaitu sangat tidak setuju akan diberi skor 1 

Skor yang ada diatas merupakan skor untuk pertanyaan nomor 2, 4, dan 5. Semakin 

banyak yang menjawab sangat setuju maka akan semakin baik literasi keuangannya. 

Untuk pertanyaan nomor 1 dan 3 menggunakan skor sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban a yaitu sangat tidak setuju akan setuju diberi skor 1 

2. Untuk jawaban b yaitu tidak setuju akan diberi skor 2 

3. Untuk jawaban c yaitu ragu-ragu akan diberi skor 3 

4. Untuk jawaban d yaitu setuju akan diberi skor 4 

5. Untuk jawaban e yaitu sangat setuju akan diberi skor 5 

Semakin lama  dan semakin banyak pekerjaan yang pernah dialami maka akan semakin 

baik juga literasi keuangannya. 

5. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk melihat dan mewujudkan 

emosi, menstimulasi emosi dalam pikiran, memahami dan berpikir secara nalar dengan 
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emosi serta mengatur emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini, 

kecerdasan emosional diukur menggunakan 5 indikator dari penelitian Robertus (2009) 

yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial.  

Respon dari responden diukur menggunakan skala likert dengan skala (5) sangat 

setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju. Pernyataan 

dalam indikator A (pengenalan diri) dengan no 3, 4, 5, 6, 7 di recoding. Pernyataan 

pada indikator B (pengendalian diri) dengan no 1, 2, 7, 8 di recoding. Selain itu,  

pernyataan indikator C (motivasi) no 1, 3, 6, 7, 8 juga di recoding. Indikator D (empati) 

dengan no 4, 3 dan 5 di recoding dan indikator E (keterampilan sosial) yang akan di 

recoding adalah 2, 3, 7,8. 

3.4 Teknik Analisis Data  

3.4.1 Uji instrument 

1.  Uji Validitas 

 Murniati, et al (2013) berpendapat bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan 

valid jika kuesioner dapat mengungkapan suatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Model pengujian ini dinyatakan 

valid ketika statistic memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, 

maka akan dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel maka akan dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 
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Menurut Murniati, et al (2013) berpendapat bahwa uji reliabilitas 

merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seluruh instrument-

intrumen dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengukur handal atau 

tidaknya kuesioner yang telah digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas ini digunakan 

untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah variabel 

sehingga dapat menunjukkan ketepatan semua statistic penelitian. Pengujian 

reliabilitas ini akan dilakukan dengan menggunakan SPSS yaitu dengan 

menggunakan model pengujian Cronbach Alpha, dimana semakin tinggi nilai 

cronbach alpha maka tingkat reliabilitas semakin baik, dengan nilai statistic 

alpha > 0,60. 

3.4.2 Uji Konsumsi Klasik 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan telah sesuai dengan kriteria 

model regresi. Kriteria model regresi yang baik adalah data residual berdistribusi normal 

dan tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data yang akan digunakan di dalam pengujian 

hipotesis apakah data bersifat natural atau tidak (Murniati et al, 2013). Uji dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov – smirnov, data dapat dikatakan 

berdistribusi normal jika memiliki nilai probabilitas pengujian yang lebih besar dari α = 

0,05. Jika tidak normal, maka akan dilakukan perbaikan data yaitu dengan cara 

menghilangkan data yang tidak normal (outlier). 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini 

tidak orthogonal atau dikatakan tidak terkait. Pengujian multikolinieritas ini dilakukan 

dengan melihat nilai toleransi dan lawannya. Dalam uji ini dapat dikatakan 

multikolinearitas atau tidak  jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF  tidak 

kurang atau lebih dari 10 (Murniati et al, 2013). Jika terjadi multikolinearitas maka 

dilakukan perbaikan data yaitu dengan cara menghilangkan satu variabel independen yang 

berkorelasi tinggi. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah suatu kondisi yang dapat terjadi antara variasi terhadap 

variabel independen yang terdapat pada data penelitian. Model regresi dapat dikatakan baik 

bila homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada 

atau tidak heteroskedastisitas yaitu dengan cara menggunakan uji glejser yang 

mengusulkan untuk mengatur nilai absolut residual dari variabel independen. Jika nilai 

signifikan terjadi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0.05 

maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas dan dapat dikatakan baik pada model 

regresi jika data penelitian bebas heterokedatisitas (Murniati et al, 2013).  
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3.4.3 Regresi Linear Berganda  

Uji analisis ini memiliki tujuan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

   LITKE = α + β1GDR + β2USIA + β3IPK + β4PKR + β6KCM + e  

 Keterangan: 

 LITKE = Literasi keuangan 

 GDR = Gender 

 USIA = Usia 

 IPK = Indeks prestasi kumulatif 

 PKR = Pengalaman Kerja 

 KCM = Kecerdasan emosional 

 e = error 

3.4.4 Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien ini bertujuan untuk melakukan pengukuran sejauh mana kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel dependen atau koefisien determinasi (R2) akan 

menggambarkan kontribusi pada variabel independen X terhadap variasi variabel 

dependen Y dalam kaitannya dengan persamaan regresi yang akan dihasilkan. 
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3.4.5 Uji T  ( Pengujian Parsial) 

Uji ini bertujuan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam 

penelitian (Murniati et al, 2013), dimana α = 0,05. Hasil pengujian ini akan menentukan 

apakah hipotesis dapat diterima atau dapat ditolak. Dibawah ini merupakan step uji t 

sebagai berikut:  

1. Pengujian hipotesis  

Ho: β=0 Tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hα: β≠0 memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

H1: Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan mahasiswa 

H2: Gender berpengaruh positif terhadap tingkat literasi 

keuangan mahasiswa 

H3: Usia berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa 

H4: IPK berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa 

H5: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan mahasiswa 

2. Menentukan taraf signifikansi 
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Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang digunakan 

adalah 95% atau signifikansi 5% (α=0,05). Dapat dikatakan 

bahwa apabila p value ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

yang berarti variabel-variabel independen secara 

individual mempunyai  pengaruh yang signifikan  

terhadap variabel dependennya. 

H1: Jika b1 positif dan sig<0,05, maka H1 diterima 

H2: Jika b2 positif dan sig<0,05, maka H2 diterima 

H3: Jika b3 positif dan sig<0,05, maka H3 diterima 

H4: Jika b4 positif dan sig<0,05, maka H4 diterima 

H5: Jika b6 positif dan sig<0,05, maka H5 diterima 
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