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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian dikelompokkan kedalam dua tipe utama yaitu 

kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis 

metode. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

dimana penelitian kuantitatif disebut juga dengan metode positivistic 

dikarenakan berasaskan pada filsafat positivisme. Metode penelitian 

kuantitatif memiliki ciri khas berhubungan dengan data numeric dan bersifat 

obyektif (Supriyadi, 2014) 

3.2  Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya, (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu : 

3.2.1.1 Variabel Independen 

Variabel Independen atau Variabel Bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dijadikan variabel Independen karena bebas mempengaruhi 
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variabel lain. Yang termasuk variabel independen adalah 

pemahaman konsep aset, kewajiban dan ekuitas. 

3.2.1.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Dijadikan variabel dependen 

karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah mahasiswa 

angkatan tahun 2016, 2017, dan 2018. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemahaman terhadap aset, kewajiban dan ekuitas. Tingkat 

pemahaman mahasiswa diukur dengan 30 item pertanyaan yang 

terdapat dalam penelitian (Sar’i, Iradsyah, & Djamil, 2010).  

1. Pemahaman Konsep Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai 

hasil dari kejadian atau peristiwa dimasa lau dan perusahaan 

mengharapkan adanya manfaat ekonomi di masa depan yang akan 

megalir masuk ke entitas. (Sofia, Elizabeth, & Merry, 2017) 

Indikator Variabel : 

a. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang 

memberi manfaat ekonomi kedepannya. 
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b. Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat direalisasikan 

menjadi uang kas atau dipakai atau dijual. 

c. Kas adalah uang yang tersedia untuk operasi perusahaan. 

d. Persediaan meliputi barang-barang yang nyata dimiliki untuk 

dijual kembali baik harus melalui proses produksi dahulu 

maupun langsung dalam suatu periode operasi normal 

perusahaan. 

e. Beban / biaya yang dilakukan dimuka merupakan piutang pada 

akhir periode. 

f. Aset tetap digunakan dalam perusahaan yang umumnya lebih 

dari satu tahun. 

g. Aset tetap merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah 

relatif besar. 

h. Copy right, organization cost, francise dan good will 

merupakan aset tak berwujud. 

i. Biaya yang ditangguhkan menjadi beban untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

j. Aset lain-lain salah satu contohnya adalah mesin yang tidak 

dapat dipakai.  

2. Pemahaman Konsep Kewajiban 

Kewajiban adalah kewajiban sekarang yang merupakan 

hasil dari kejadian atau peristiwa di masa lalu dan penyelesaiannya 
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dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki 

entitas. (Sofia, Elizabeth, & Merry, 2017) 

Indikator Variabel : 

a. Kewajiban adalah semua hutang keuangan perusahaan kepada 

pihak lain sebelum dilunasi. 

b. Sumber dana berasal dari kreditur. 

c. Kewajiban lancar adalah semua kewajiban keuangan yang 

harus dipenuhi dalam satu periode operasional. 

d. Kewajiban timbul karena jasa-jasa yang sudah diterima tapi 

belum dibayar. 

e. Kewajiban jangka pendek harus dilunasi dalam jangka waktu 

kurang dari satu tahun. 

f. Hutang obligasi termasuk hutang jangka pendek. 

g. Pendapatan yang diterima dimuka adalah semua penerimaan-

penerimaan yang telah diterima tahun berjalan sampai akhir 

periode. 

h. Hutang yang dipergunakan secara efektif dan efisien akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

i. Perjanjian hutang dapat dipergunakan untuk membatasi konflik 

kepentingan yang potensial terjadi antara kreditor dan 

stakeholder perusahaan. 

j. Hutang dapat berbentuk seperti hutang dagang, hutang gaji dan 

hutang wesel 
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3. Pemahaman Konsep Ekuitas 

Ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset setelah 

dikurangi dengan seluruh kewajiban. (Sofia, Elizabeth, & Merry, 

2017) 

Indikator Variabel : 

a. Ekuitas merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, 

surplus dan laba ditahan. 

b. Ekuitas adalah kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. 

c. Ekuitas adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga 

perusahaan dalam fungsi produksinya untuk membentuk 

pendapatan. 

d. Ekuitas berupa barang kongkret yang ada dalam rumah tangga 

perusahaan. 

e. Ekuitas jangka panjang yang ditarik untuk jangka waktu yang 

tidak tertentu atau terbatas waktunya. 

f. Mesin, kendaraan, geduang dan sebagainya saat pembentukan 

awal perusahaan termasuk golongan Ekuitas sendiri. 

g. Ekuitas sendiri merupakan modal dengan pendapatan tidak 

tetap. 

h. Ekuitas merupakan dana atau investasi yang berasal dari 

investor. 
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i. Ekuitas dapat berasal dari modal yang ditanam investor dalam 

bentuk saham. 

j. Modal merupakan kolektivitas barang modal yang terdapat 

dalam neraca sebelah debit. 

3.3 Data Dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data 

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli 

atau data baru yang memiliki sifat up to date.  

Dalam penelitian ini data primer berupa data yang 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan secara langsung 

kepada responden.  

3.3.2 Sumber data 

Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

responden. Dan dari Tata Usaha FEB UNISNU sebagai sumber 

data sekunder untuk mengetahui total mahasiswa aktif angkatan 

tahun 2016, 2017, dan 2018. Responden dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan akuntansi yang aktif untuk tahun 2019 dan telah 

menyelesaikan mata kuliah pengantar akuntansi di Universitas 

Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 
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3.4 Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi 

UNISNU Jepara yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif angkatan 

tahun 2016, 2017, dan 2018 dan telah menyelesaikan mata kuliah 

pengantar akuntansi. Dengan jumlah mahasiswa sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Mahasiswa Akuntansi UNISNU Jepara Tahun 2019 

No Angkatan Jumlah 

1 Tahun 2018 80 

2 Tahun 2017 95 

3 Tahun 2016 117 

Total Mahasiswa 292 

Sumber : Bagian Akademik FEB UNISNU Jepara 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi FEB UNISNU Jepara. 

Adapun dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu mahasiswa 

aktif angkatan tahun 2016, 2017, dan 2018. Dari populasi tersebut 

ditentukan besar sampel yang akan diambil sehingga dapat 

representatif terhadap populasi, penulis menggunakan cara yang 
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dikembangkan oleh (Arikunto, 2002, hal. 112) yaitu : “Jika 

Subyeknya kurangdari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subyeknya 

berjumlah besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau 

30-35 % atau lebih”. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel 

35% dari subyek penelitian tersebut karena:  

1. Populasi mudah dijangkau  

2. Mendapatkan jumlah populasi sampel 35% bisa memperoleh 

hasil yang optimal. 

3.4.3 Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel dipilih dengan metode 

Proportionate Stratified Random Sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 35% x 292 

populasi = 102 orang populasi (dibulatkan)  

Berdasarkan rumus diatas  jumlah sampel sebesar 102 

orang, maka besarnya anggota sampel masing-masing strata adalah 

102 / 3 = 34 mahasiswa per angkatan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data lapangan dengam 

membuat daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah alternative 

jawaban yang bersifat tertutup. Responden hanya tinggal memilih salah 
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satu dari alternatif jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, 

dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar 

pernyataan tersebut. Kuesioner diberikan kepada responden yang 

menjadi mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2016, 2017, dan 2018 

UNISNU Jepara. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan 

skala likert menggunakan lima angka penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Penilaian Skala Likert 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : (Sugiyono, 2019) 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai sesuatu langkah untuk 

memperoleh infromasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, 

tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data 

primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan 

penelitian lapangan atau pun laboraturium atau di dalam museum. 

Adapun alat-alat analisis dalam studi kepusatakaan yaitu: 

a. Analisis komparasi yaitu membandingkan objek penelitian 

dengan konsep pembanding.  

b. Analisis historis yaitu melakukan analisis kejadian-kejadian 

dimasa yanglalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu 
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peristiwa itu telah terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk 

menentukan apakah rentam kejadian tersebut sangat  penting 

untuk menjadi pertimbangan 

3.6 Metode Pengolahan Data Penelitian 

Pengolahan data merupakan serangkaian operasi atas informasi 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan 

(Hutahean, 2014). Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data 

menjadi informasi. Menurut (Wasis, 2008) dalam kegiatan pengolahan data 

meliputi editing, koding dan tabulasi. 

a. Editing 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit adalah apakah 

pertanyaan yang diajukan telah terjawab semua dengan lengkap, apakah 

catatan sudah jelas dan mudah untuk dibaca. Dalam penelitian jangan 

sekali-sekali menganti jawaban beserta angka dengan niat 

menyesuaikan dengan keinginan peneliti. Mengganti data orisinil atau 

asli adalah perbuatan yang melanggar  prinsip kejuruan intelektual. 

b. Pengkodean 

Koding adalah usaha memberikan kode-kode tertentu pada 

jawaban responden. Dalam pelakasanaan pengkodean ditentukan 

dengan menggunkan skala likert dan angka disebut sebagai skor, yakni : 

1. Kode 5 untuk kategori sangat setuju / SS 

2. Kode 4 untuk kategori setuju / S  

3. Kode 3 untuk kategori netral / N 
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4. Kode 2 untuk kategori tidak setuju / TS 

5. Kode 1 untuk kategori sangat tidak setuju / STT. 

c. Tabulating 

Tabulasi adalah usaha dalam upaya untuk menyajikan data, 

terutama pengolahan data yang akan menjurus kedalam analisis data 

atau informasi yang didapatkan setelah diperiksa dan diberi kode. 

Dalam kegiatan tabulasi biasanya menggunakan tabel. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif yaitu analisis yang berbentuk angka atau data yang 

diangkakan (Sugiyono, 2019). Selanjutnya data dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS. 

3.7.1 Pengujian Statistik Deskriptif 

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil 

dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar 

variabel yang dipilih dalam penelitian tersebut. Statistik Deskriptif 

memberikan ulasan atau deskripsi suatu data dengan cara dilihat 

dari hasil nilai rata-rata, standar deviasi, varian, minimum, 

maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi), (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah pemahaman konsep aset, kewajiban dan ekuitas 

antara mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2016, 2017, dan 2018. 
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3.7.2 Uji Kualitas Data  

3.7.2.1 Uji Validitas 

Validitas alat pengukur dilakukan dengan 

mengkorelasikan antar skor yang diperoleh masing-

masing item pernyataan dengan korelasi rata-rata per 

item pernyataan dengan alat bantu SPSS. (Priyatno, 

2010) 

Cara pengambilan keputusan adalah : 

- Jika r hitung > r tabel berarti indikator pada 

kuesioner tersebut valid 

- Jika r hitung < r tabel berarti indikator pada 

kuesioner tidak valid. 

3.7.2.2 Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk menguji 

konsistensi dan stabilitas yang ditunjukkan oleh 

Cronbach Alpha. (Ghozali, 2016) 

Cara pengambilan keputusan adalah : 

- Jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 maka indikator 

pada kuesioner disimpulkan reliabel. 

- Jika nilai Cronbach Alpha < 0,70 maka indikator 

pada kuesioner disimpulkan kurang reliabel. 
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3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengukur data penelitian yang dilakukan berdistribusikan 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah uji kolgomorov-Smirnov. (Ghozali, 

2016) 

Dasar pengambilan kesimpulan pada uji normalitas 

ini adalah sebagi berikut:   

- Jika nilai Kolgomorov-smirnov > 0,05 maka variabel 

penelitian terdistribusi normal  

- Jika nilai Kolgomorov-smirnov <  0,05 maka variabel 

penelitian tidak terdistribusi normal 

3.7.4 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini 

dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t 

test  dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian 

(ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Jika 

asumsi ini tidak terpenuhi maka dapat menggunakan uji non-

parametrik. (Ghozali, 2016) 

Dasar pengambilan kesimpulan pada uji homogenitas ini 

adalah sebagi berikut:   
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- Jika nilai levene’s test signifikan  (probability < 0,05) maka 

hipotesis tersebut memiliki variance yang berbeda  

- Jika nilai levene’s test signifikan  (probability > 0,05) maka 

hipotesis tersebut memiliki variance yang sama atau 

homogen. 

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji One Way ANOVA 

Analisis of variance (ANOVA) merupakan 

metode untuk menguji hubungan antara satu variabel 

dependen (skala metrik) dengan satu atau variabel 

independen (skala nonmetrok atau kategorikal lebih dari 

dua). Hubungan antara satu variabel dependen dengan 

satu variabel independen disebut One Way Anova. Pada 

kasus satu variabel dependen metrik dan dua atau tiga 

variabel independen kategorikal sering disebut Two 

Ways Anova dan Three Ways Anova. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah Analysis of variance (ANOVA) yang digunakan 

untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen 

(skala metrik) dengan satu atau lebih variabel 

independen (skala nonmetrik atau kategorikal dengan 

kategori lebih dari dua) (Ghozali, 2016). 

 



41 

 

 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis 

ANOVA:  

- Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 maka rata-rata sama 

- Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05 maka rata-rata 

berbeda 

3.7.5.2 Post Hoc Test 

Analisis post hoc test merupakan kelanjutan 

analisis varians ANOVA, untuk mengetahui besarnya 

perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara 

mahasiswa jurusan akuntansi angkatan tahun 2016, 2017 

dan 2018. (Ghozali, 2016) 

3.7.5.3 Homogeneus Subset 

Analisis homogeneous subset adalah analisis 

untuk mengetahui informasi mengenai kategori variabel 

independen dan nilai rata-rata mahasiswa akuntansi 

untuk kategori mahasiswa juruasan akuntansi angkatan 

tahun 2016,2017 dan 2018. (Ghozali, 2016) 
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