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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 Akuntansi yang 

telah mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan dan Analisis Laporan 

keuangan pada semua Universitas di Kota Semarang.  Alasan memilih 

populasi tersebut agar bisa menggambarkan kondisi riil tanpa terbatas di satu 

universitas saja dan menganggap bahwa mahasiswa akuntansi telah memiliki 

literasi keuangan yang baik dari apa yang telah didapatkan selama kuliah 

jurusan akuntansi, selain itu mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah 

tersebut diharapkan telah memiliki wawasan yang lebih luas terkait dasar-

dasar keuangan yang dibutuhkan oleh setiap individu, mengerti tentang 

permasalahan-permasalahan laporan keuangan perusahaan, perencanaan 

keuangan, suku bunga, penggunaan dana, dan investasi sehingga bisa 

mendukung penelitian ini. 

Tabel 3. 1.  

Jumlah Mahasiswa Akuntansi di Seluruh Universitas Kota Semarang 

No Nama Universitas Jumlah 

1. Universitas Diponegoro 1.139 

2. Universitas Negeri Semarang 1.209 

3. Universitas Katolik Soegijapranata 2.133 
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4. Universitas Stikubank 1.137 

5. Universitas Islam Sultan Agung 1.485 

6. Universitas Muhammadiyah 569 

7. Universitas Semarang 2.555 

8. Universitas Dian Nuswantoro 1.283 

9. Universitas Wahid Hasyim Semarang  584 

Total 12.094 

Sumber:(PDDIKTI, 2020) 

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang telah 

ditentukan adalah Random Sampling dengan metode slovin. Cara 

menentukan sampel minimal adalah menggunakan rumus slovin:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
  

Keterangan: 

n : Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Batas toleransi 10% 

Batas toleransi atau error tolerance dalam penelitian ini dinyatakan dalam 

persentase. Batas toleransi yang digunakan adalah 10%, dengan tingkat 

akurasinya sebesar 90%. Sehingga didapat jumlah minimal sampel yang 

harus diambil adalah 100 sampel mahasiswa. 
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𝑛 =
12.094

1 + (12.094 𝑥 10%)2
 

𝑛 = 99 

𝑛 = 100 

Tabel 3. 2. Tabel Jumlah minimal tiap Universitas 

Mahasiswa Jumlah 

Populasi 

Perhitungan Jumlah Sampel 

Minimal 

Universitas Diponegoro 1.139  

1.139

12.094
 𝑥 100 

 

9 

Universitas Negeri 

Semarang 

1.209  

1.209

12.094
 𝑥 100 

 

10 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2.133  

2.133

12.094
 𝑥 100 

 

18 

Universitas Stikubank 1.137  

1.137

12.094
 𝑥 100 

9 

Universitas Islam Sultan 

Agung 

1.485  

1.485

12.094
 𝑥 100 

 

12 

Universitas 

Muhammadiyah 

569  

569

12.094
 𝑥 100 

 

5 
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Universitas Semarang 2.555  

2.555

12.094
 𝑥 100 

 

21 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

1.283  

1.283

12.094
 𝑥 100 

 

11 

Universitas Wahid Hasyim 

Semarang  

584  

584

12.094
 𝑥 100 

 

5 

TOTAL 12.094  100 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana peneliti 

mendapatkan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan tanpa 

perantara. Sumber data penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang 

disebarkan secara online ke para responden yang termasuk dalam sampel 

penelitian. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terstruktur, dimana 

responden tidak dapat menjawab pernyataan di kuesioner sesuai dengan 

pendapatnya sendiri 

3.3. Definisi Operasional dan Pengembangan 

3.3.1. Influencer 

Variabel Influencer  dalam penelitian ini merupakan pengaruh 

seseorang kepada pengikutnya yang dapat dikategorikan sebagai 
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Reach, Resonance, dan Relevance. Reach, berarti seberapa banyak 

pengikut atau follower yang melakukan engagement seperti like, 

share, retweet, comment, klik pada link URL, atau mengisi form 

pembelian pada postingan yang dibuat oleh influencer. Resonance, 

berarti tindakan follower yang meneruskan atau membagikan lagi 

konten dari influencer. Sedangkan Relevance, adalah tingkat 

kesesuaian atau kesamaan antara nilai-nilai yang dianut oleh 

influencer dengan Brand image produk. Relevance juga bisa berarti 

apakah influencer memiliki nilai, budaya, dan demografis yang sama 

dengan target konsumen dari produk tersebut (Evelina & Handayani, 

2018). Sehingga dari Reach, Resonance, dan Relevance dapat 

membuat orang memiliki minat untuk berinvestasi saham. Variabel 

ini diukur dengan pernyataan – pernyataan dalam bentuk skala likert 

1 – 5. Semakin tinggi jawaban yang diberikan maka semakin tinggi 

Reach, Resonance, dan Relevance influencer kepada responden untuk 

berinvestasi saham. Variabel penelitian ini mengadopsi indikator dari 

(Evelina & Handayani, 2018) yang terdiri dari 3 indikator yaitu Reach, 

Resonance, dan Relevance. 

3.3.2. Perkembangan Teknologi 

Variabel perkembangan teknologi dalam penelitian ini 

merupakan perkembangan teknologi yang membuat seluruh aktivitas 

manusia menjadi lebih mudah, efektif, dan fleksibel. Sehingga dari 

kemajuan teknologi berinvestasi saham menjadi lebih mudah, efektif, 
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dan fleksibel. Variabel ini diukur dengan pernyataan – pernyataan 

dalam bentuk skala likert 1 -5. Semakin tinggi jawaban responden 

yang diberikan, maka responden menjadi lebih mudah, efektif, dan 

efisien untuk melakukan investasi saham. pernyataan tersebut makin 

sesuai dengan keadaan responden. Variabel ini mengadopsi indikator 

dari (Cahya & Kusuma, 2019) yaitu Kemudahan, Efektif, dan Efisien. 

3.3.3. Literasi Keuangan 

Variabel literasi keuangan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pemahaman seseorang dalam memahami konsep – konsep keuangan 

dan menjalankan dari informasi keuangan yang didapatnya untuk 

membuat sebuah keputusan keuangan secara tepat sehingga 

memunculkan minat untuk berinvestasi saham. Variabel penelitian ini 

mengadopsi indikator  dari (Aristya, 2019) yaitu Isurance, Invesment, 

Saving & BorrowingGeneral knowledge about financial. Variabel ini 

diukur dengan pernyataan – pernyataan dalam bentuk skala likert 1 – 

5. Semakin tinggi jawaban yang diberikan maka semakin tinggi 

tingkat pemahaman keuangan responden. 

3.3.4. Minat Investasi 

Variabel minat investasi dalam penelitian ini merupakan suatu 

ketertarikan, keinginan, dan keyakinan dari dalam diri atau dari luar 

diri seseorang untuk mulai melakukan investasi. Minat ini bisa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu emosional, motif sosial, dan 

dorongan dari (ZAKARIA, 2004). Variabel ini diukur dengan 
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pernyataan – pernyataan dalam bentuk skala likert 1 – 5. Semakin 

tinggi jawaban yang diberikan maka semakin tinggi ketertarikan, 

keinginan, dan keyakinan responden untuk berinvestasi saham. 

Variabel penelitian ini diukur menggunakan berdasarkan indikator 

penelitian (Cahya & Kusuma, 2019) yaitu ketertarikan, keinginan, dan 

keyakinan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada mahasiswa akuntansi sebagai responden. Kuesioner dibagikan dalam 

bentuk online yaitu 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 

3.5. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur setiap pernyataan di dalam 

kuesioner, apakah pernyataan tersebut memiliki kemampuan untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Secara 

singkatnya, uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

pernyataan dalam kuesioner tersebut. Pengujian ini menggunakan Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) model Cronbach Alpha, pernyataan 

dikatakan valid apabila Cronbach Alpha if item deleted lebih kecil dari 

cronbach alpha. 
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3.6. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari semua 

indikator dalam kuesioner.  Indikator dalam kuesioner dapat dinyatakan 

reliabel atau Handal apabila jawaban responden konsisten dari waktu ke 

waktu. Pengujian reliabilitas ini menggunakan Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) dengan model pengujian menggunakan Cronbach 

Alpha. Semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik. Reliabilitas memiliki bermacam-macam kategori yakni 

nilai Cronbach Alpha < 0,5 maka dikatakan reliabilitas rendah, nilai 

Cronbach Alpha 0,5 – 0,7 dikatakan reliabilitas moderat, nilai Cronbach 

Alpha 0,7 – 0,9 dikatakan reliabilitas tinggi, dan nilai Cronbach Alpha > 0,9 

dikatakan reliabilitas sempurna (Murniati, Monika Palupi; Warastuti, Yusni; 

Purnamasari, 2013)  Oleh karena itu, item kuesioner dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,5 

3.7. Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis 1: 

Ho1 : α1 ≤ 0 → Berarti Influencer tidak berpengaruh positif minat 

terhadap mahasiswa  akuntansi dalam berinvestasi di pasar modal 

Ha1 : α1 > 0 → Influencer  berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi berinvestasi di pasar modal 

Hipotesis 2: 
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Ho2 : α2 ≤ 0 → Berarti perkembangan teknologi tidak berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berinvestasi 

di pasar modal 

Ha2 : α2 > 0 Berarti perkembangan teknologi berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berinvestasi di pasar 

modal 

Hipotesis 3: 

Ho3 : α3 ≤ 0 Berarti literasi keuangan tidak berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berinvestasi di 

pasar modal 

Ha3 : α3 > 0 Berarti literasi keuangan berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi dalam berinvestasi di pasar modal 

3.7.2. Uji Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

regresi linear berganda. Pengujian ini menggunakan bantuan Software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Pengujian regresi 

linear berganda ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan secara 

linear antara  dua atau lebih variabel independen ( x1, x2, x3) dengan 

variabel (Y) mengetahui apakah variabel independen memiliki 

pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
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variabel dependennya. Bentuk dari uji regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

MI= α +  β1IF + β2PT + β3LK + e 

Keterangan:  MI = Minat Investasi 

α  = konstanta 

β1- β3  = koefisien regresi 

IF = Influencer 

PT = Perkembangan Teknologi 

LK = Literasi Keuangan 

e = eror 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1. Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas untuk 

mengetahui apakah variabel independen, maupun dependen 

yang digunakan dapat terdistribusi normal atau tidak. Data 

akan terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi > 

0,1 

3.7.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apabila 

terjadi perbedaan variance dalam instrumen setiap variabel. 

Pengujian ini menggunakan uji glejser. Data akan terbebas 

dari heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikansi  > 

0,1. 
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3.7.3.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi 

antar variabel independen dalam penelitian. Data terbebas 

dari adanya masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai 

VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,1. 

3.7.4. Tingkat Keyakinan 

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90% 

dengan tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi sebesar 

10%. 

3.7.5. Nilai Statistik 

Penguji menggunakan uji t untuk menemukan nilai statistiknya, 

dari hasil uji t ini akan dibandingkan dengan t tabel. 

3.7.6. Uji T 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap 

variabel bebas lainnya konstan. Penetapan untuk mengetahui hipotesis 

diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu : 

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

a. t hitung < t tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. 
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b. t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. 

2. Melihat nilai probabilitas 

a. Nilai probabilitas > derajat keyakinan (0,1) maka Ho diterima 

atau Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari 

variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. 

b. Nilai probabilitas < derajat keyakinan (0,1) maka Ho ditolak 

atau dan Ha diterima, artinya ada pengaruh signifikan dari 

variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen 

3.7.7. Kriteria Penerimaan Hipotesis 

Hipotesis akan diterima jika T Hitung lebih besar dari T tabel. 

Begitu pula sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika T Hitung lebih 

kecil dari T tabel. Selain itu nilai beta (β) dalam setiap variabel harus 

positif. 

  


