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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif S1 Program Studi Akuntansi dengan akreditasi A di Semarang seperti 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Universitas Stikubank Semarang. 

Alasan pemilihan populasi Program Studi Akuntansi karena mahasiswa 

akuntansi lebih memiliki pengetahuan keuangan yang lebih luas dibandingkan 

mahasiswa jurusan lain sehingga diharapkan dapat mendukung penelitian ini. 

Selain itu, pemilihan universitas tersebut didasari oleh alasan bahwa universitas 

yang telah terakreditasi A menunjukkan sudah memenuhi syarat dan kriteria 

tertentu dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) sehingga 

mencerminkan kualitas dan kelayakan pendidikan yang diberikan kepada 

mahasiswanya serta nantinya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Besarnya populasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Akreditasi A 

di Semarang 

Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

UNIKA 

Jumlah 

Mahasiswa 

UDINUS 

Jumlah 

Mahasiswa 

UNDIP 

Jumlah 

Mahasiswa 

UNNES 

Jumlah 

Mahasiswa 

UNISSULA 

Jumlah 

Mahasiswa 

UNISBANK 

2017 928 1.309 891 884 2.618 1.418 

2018 1.037 1.366 994 946 2.240 1.305 

2019 933 1.204 1.160 978 1.458 1.139 
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Jumlah 

Populasi 
2.898 3.879 3.045 2.808 6.316 3.862 

Sumber : www.forlap.kemdikbud.go.id (2021) 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. Purposive  sampling merupakan  teknik yang digunakan 

untuk mengambil sampel dengan beberapa ciri atau kriteria tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan. Kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Akuntansi dengan 

akreditasi A 

2. Mahasiswa Aktif S1 Program Studi Akuntansi di Semarang semester genap 

2021/2022 

3. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah manajemen keuangan 

Ketiga kriteria tersebut sangat penting karena mencerminkan kualitas 

pembelajaran, kualitas tenaga pendidik maupun kualitas dari mahasiswa 

sehingga dapat membantu memaksimalkan hasil dari penelitian ini dan agar 

memiliki kompetensi yang seimbang mengenai keuangan. 

Dalam menentukan jumlah sampel minimum maka digunakan rumus 

Slovin sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2 
 

Dimana : 

n = Sampel 

N = Jumlah Populasi 

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

Batas toleransi kesalahan dinyatakan dengan persentase sebesar 10% 

sehingga dapat diartikan bahwa tingkat akurasi yang dimiliki sebesar 90%. Hal 

ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu penelitian dan kondisi di masa 

pandemi Covid-19 sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan responden secara 

http://www.forlap.kemdikbud.go.id/
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langsung melainkan harus menggunakan media online. Sementara itu, jumlah 

sampel minimal cukup banyak sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan responden melalui media online. Selain itu, dengan jumlah sampel 

minimal yang banyak akan membutuhkan waktu yang lama dan dapat 

menyebabkan hasil dari penelitian ini menjadi kurang akurat. Mahasiswa 

akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Universitas Stikubank 

Semarang jika dijumlah menjadi 22.808 mahasiswa yang akan dihitung 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

𝑛 =
22.808

1 + 22.808(10%)2 
= 100 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Minimal 

Universitas 
Jumlah 

Populasi 
Perhitungan 

Jumlah Sampel 

Minimal 

Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

2.898 
2.898

22.808
 𝑥 100 13 

Universitas 

Dian 

Nuswantoro 

3.879 
3.879

22.808
 𝑥 100 17 

Universitas 

Diponegoro 
3.045 

3.045

22.808
 𝑥 100 13 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

2.808 
2.808

22.808
 𝑥 100 12 

Universitas 

Islam Sultan 

Agung 

6.316 
6.316

22.808
 𝑥 100 28 
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Universitas 

Stikubank 
3.862 

3.862

22.808
 𝑥 100 17 

TOTAL 22.808  100 

Sumber : data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin di atas, maka 

jumlah sampel minimal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 mahasiswa akuntansi. Hal ini dikarenakan total jumlah populasi 

sebanyak 22.808 dan menggunakan batas toleransi sebesar 10%. 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan jenis data yang dapat diukur dengan angka. Pada penelitian ini, data 

kuantitatif yang digunakan adalah skor locus of control, pengetahuan keuangan, 

pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan mahasiswa 

akuntansi. 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

secara langsung oleh peneliti dengan cara menyebar kuesioner melalui Google 

Form kepada mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil atau sedang 

mengambil mata kuliah manajemen keuangan di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas 

Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dan Universitas Stikubank Semarang. Kuesioner tersebut 

berisi beberapa pertanyaan yang sesuai dengan judul penelitian dengan alternatif 

jawaban yang ditujukan kepada responden. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Locus of Control 

Locus of Control adalah seberapa yakin responden bahwa 

kesuksesan maupun kegagalan yang dicapainya berasal dari dalam 

dirinya sendiri atau dari luar dirinya. Penelitian ini akan mencakup dua 
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kategori locus of control, yakni locus of control internal dan locus of 

control eksternal. 

3.3.3.1 Locus of Control Internal 

Locus of Control internal adalah seberapa yakin 

responden bahwa kesuksesan maupun kegagalan yang 

dicapainya berasal dari dalam dirinya sendiri. Semakin tinggi 

skor yang dihasilkan dari jawaban responden artinya responden 

semakin yakin bahwa kegagalan atau keberhasilan pengelolaan 

keuangannya berasal dari dalam dirinya sendiri. Sementara itu, 

semakin rendah skor yang dihasilkan artinya responden semakin 

tidak yakin bahwa kegagalan atau keberhasilan pengelolaan 

keuangannya berasal dari dalam dirinya. Locus of Control 

internal dapat dilihat dari pertanyaan kuesioner nomor 1, 2, 3 dan 

4. Variabel locus of control internal ini diukur menggunakan 

skala likert 1-5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). 

3.3.3.2 Locus of Control Eksternal 

Locus of Control eksternal adalah seberapa yakin 

responden bahwa kesuksesan maupun kegagalan yang 

dicapainya disebabkan oleh faktor dari luar dirinya. Semakin 

tinggi skor yang dihasilkan dari jawaban responden artinya 

responden semakin yakin bahwa kegagalan atau keberhasilan 

pengelolaan keuangannya disebabkan oleh faktor yang berasal 

dari luar dirinya. Sedangkan, semakin rendah skor yang 

dihasilkan dari jawaban responden artinya responden tidak yakin 

bahwa kegagalan atau keberhasilan pengelolaan keuangannya 

berasal dari luar dirinya. Locus of Control eksternal dapat dilihat 

dari pertanyaan kuesioner nomor 5, 6, 7 dan 8. Variabel locus of 

control eksternal ini diukur menggunakan skala likert 1-5 (sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju). 
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3.3.2 Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan keuangan adalah pengetahuan keuangan yang 

dimiliki responden dalam mengelola keuangan dan mengambil 

keputusan keuangan. Semakin besar skor jawaban yang diberikan oleh 

responden, maka responden memiliki pengetahuan keuangan dalam 

mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan. Begitu pun 

sebaliknya. Variabel pengetahuan keuangan ini diukur menggunakan 

skala likert 1-5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). 

3.3.3 Pendidikan Keuangan di Keluarga 

Pendidikan keuangan di keluarga adalah ajaran yang diterima 

oleh responden dalam keluarganya mengenai pengelolaan keuangannya. 

Semakin besar skor jawaban yang diberikan oleh responden, maka 

responden menerima ajaran yang diberikan dalam keluarganya mengenai 

pengelolaan keuangan dengan baik. Begitu pun sebaliknya. Variabel 

pendidikan keuangan di keluarga ini diukur menggunakan skala likert 1-

5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). 

3.3.4 Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Perilaku pengelolaan keuangan adalah perilaku responden dalam 

mengelola keuangannya baik dalam mengontrol pengeluaran, membayar 

tagihan, merencanakan keuangan untuk masa depan dan memiliki 

simpanan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang agar 

tercipta perilaku pengelolaan keuangan yang baik. Semakin besar skor 

jawaban yang diberikan oleh responden, maka responden memiliki 

perilaku mengelola keuangan yang baik dalam mengontrol pengeluaran, 

membayar tagihan, merencanakan keuangan untuk masa depan dan 

memiliki simpanan jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu pun 

sebaliknya. Variabel perilaku pengelolaan keuangan ini diukur 

menggunakan skala likert 1-5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju).  

Terdapat satu pernyataan (nomor 3) yang memiliki sifat negatif 

sehingga harus dilakukan recording. Pernyataan tersebut ialah (3) saya 
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kehabisan uang sebelum akhir bulan. Pernyataan tersebut harus di 

recording menjadi skala 1 = 5, skala 2 = 4, skala 3 = 3, skala 4 = 2,dan 

skala 5 = 1. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi 

kriteria. Kuesioner akan dibagikan secara online melalui Google Form. 

Pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan yang terstruktur dan 

responden hanya perlu memberikan tanda (√) pada setiap kolom pernyataan 

yang dianggap paling benar dan sesuai. Kuesioner akan diberikan pada 100 

mahasiswa akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan 

Universitas Stikubank Semarang. 

3.5 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.3.1 Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

pertanyan-pertanyaan pada kuesioner dalam mendefinisikan 

suatu variabel, apakah valid atau tidak. Uji validitas kuesioner 

diukur dengan menggunakan program pengolah data SPSS 

(Statistical Package of Social Sciences. Apabila nilai cronbach 

alpha if item deleted lebih kecil dari cronbach alpha instrument 

maka kuesioner dikatakan valid. 

3.5.3.2 Uji Reliabilitas  

Menurut (Ghozali, 2011), uji reliabilitas dilakukan 

dengan tujuan untuk mengukur kehandalan indikator dari 

variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam kuesioner. 

Untuk mengetahui handal atau tidaknya dapat dilihat dengan 
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menggunakan program pengolah data SPSS (Statistical Package 

of Social Sciences) model cronbach alpha (α). Jika jawaban 

seseorang konsisten dalam menjawab kuesioner dalam waktu 

yang berbeda maka kuesioner dikatakan handal atau reliabel. 

Semakin tinggi nilai cronbach alpha (α) maka dapat dikatakan 

bahwa instrumen semakin handal. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha (α) > 0,6. 

3.5.2 Uji Deskriptif 

Uji deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran terkait locus of control, pengetahuan keuangan, pendidikan 

keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan keuangan. Hal tersebut 

dapat dilihat melalui hasil rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2011). Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah locus of control, 

pengetahuan keuangan, pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa berada pada kategori tinggi/baik, 

sedang/cukup atau rendah/kurang. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2011), uji normalitas dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji normalitas data, apakah variabel 

dependen dan variabel independen yang digunakan berdistribusi 

dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik jika data 

berdistribusi normal atau hampir mendekati normal. Dalam 

penelitian ini, uji normalitas dilakukan pada masing-masing 

variabel dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Data 

dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig. > 0,1. Begitu 

pun sebaliknya, jika nilai sig. < 0,1 maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi tidak normal. 
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3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2011), uji multikolinearitas dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar 

variabel independen pada penelitian. Model regresi yang baik 

jika terbebas dari multikolinearitas yang dilihat dari besaran VIF 

(Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Data 

menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai tolerance ≤ 

0,10 atau nilai VIF ≥ 10. 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2011), uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji perbedaan variance  

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model 

regresi yang baik jika terbebas dari heteroskedastisitas. 

Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai sig. > 0,1 

maka model regresi bebas heteroskedastisitas. 

3.5.4 Uji Hipotesis  

3.5.4.1 Uji Regresi Berganda 

Uji regresi berganda digunakan ketika akan menganalisis 

variabel independen yang lebih dari satu dan digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Persamaan regresi berganda pada 

penelitian ini, yakni (Ghozali, 2011) : 

PPK = α + b1LOCI + b2LOCE +b3PK + b4PKDK + e 

Keterangan : 

Y  : Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa 

α   : koefisien konstanta 

b1, b2, b3  : koefisien regresi 

LOCI  : Locus of Control Internal 

LOCE : Locus of Control Eksternal 

PK   : Pengetahuan Keuangan 
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PKDK : Pendidikan Keuangan di Keluarga 

e     : error 

3.5.4.2 Uji F 

Menurut (Ghozali, 2011), uji F dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam 

penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Jika nilai sig. F < 0,1 maka variabel 

independen dalam penelitian ini secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pun 

sebaliknya. 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut (Ghozali, 2011), uji R2 dilakukan dengan tujuan 

untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin besar 

nilai R2 maka prediksi dari model regresi akan semakin baik 

sehingga menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen. Begitu pun sebaliknya. 

3.5.4.4 Uji T 

Menurut (Ghozali, 2011), uji T dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. 

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis satu arah (one 

tailed) dengan kriteria sebagai berikut:  

 Jika t hitung > t tabel maka H0 diterima 

 Jika t hitung < t tabel maka H0 ditolak 

 

 


