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 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1.  Desain Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial dan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syar’ah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Jenis Penelitian 

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

survey (survey researce) yang berupa penelitian penejelasan dan pengujian 

hipotesa (explanatory). Dalam survey, informasi diperoleh dengan 

menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari responden atau 

populasi yang akan menjadi sampel penelitian. Berrdasarkan tingkat explanasi 

dan kedudukan variabel-variabelnya, penelitian ini termasuk dalam 

sekelompok penelitian komparatif.  

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan. Yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa akuntansi dan mahasiswa ekonomi Islam tentang prinsip akuntansi 

syari’ah menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Mahasiswa akuntansi 

dan mahasiswa ekonomi Islam telah  mendapatkan materi pengantar 

akuntansi, lembaga dan keuangan syari’ah dan materi ekonomi syari’ah serta 

materi lain yang berasaskan syari’ah sehingga mereka telah cukup 
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mendapatkan informasi tentang prinsip syari’ah dan praktinya dalam 

perbankan syari’ah di Pekanbaru. 

3.2.   Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti 

(Prasetyo : 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  dan mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum. Adapun mahasiswa yang tercatat di Jurusan Akuntansi   

dan Ekonomi Islam dari semester I sampai semester VII tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Mahasiswa Akuntansi dan Ekonomi Islam Tahun 2016/2017 

Semester 

JUMLAH  

Akuntansi Ekonomi Islam 

 I 165  228  

III 278 198 

V 396 530 

VII 407 560 

Total 1533  1756 

Sumber: Jurusan Akuntansi dan  Ekonomi Islam   

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti (Prasetyo : 2010). 

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability 
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sampling yaitu  pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria khusus 

terhadap sampel, terutama orang-orang yang ahli (Prasetyo : 2010). Sedangkan 

dalam Bungin (2006) purpossive sampling digunakan pada penelitian-penelitian 

yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi.  

Jadi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang telah 

mengambil dan lulus pada mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi syari’ah, 

ekonomi syari’ah, lembaga keuangan syari’ah, perbankan syari’ah serta akuntansi 

perbankan syari’ah yang  diambil pada semester I sampai semester V untuk 

mahasiswa akuntansi dan ekonomi Islam. Oleh karena itu mahasiswa yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah mahasiswa semester VII dari mahasiswa 

akuntansi dan ekonomi Islam yang telah mendapatkan materi tersebut. Dengan 

demikian populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan ekonomi 

Islam semester VII. Populasi untuk mahasiswa akuntansi berjumlah 407 orang 

dan mahasiswa ekonomi Islam berjumlah 560 orang. Untuk menentukan besaran 

sampel yang akan diteliti maka dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin: 

 

dimana  

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jadi perhitungan sampel untuk mahasiswa akuntansi: 

  

 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
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n =             407  

           1+407(10%)
2
   

   =    407    =  80.27  = 80 mahasiswa 

         5.07 

 

Sedangkan perhitungan sampel untuk mahasiswa ekonomi Islam: 

 

n =             560  

           1+560(10%)
2
   

   =    560    =  84.84  = 85 mahasiswa 

         6.60 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel untuk 

mahasiswa akuntansi semester VII adalah 80 orang, sedangkan jumlah sampel 

untuk mahasiswa ekonomi Islam semester VII adalah 85 orang. 

 

3.3.  Variabel Penelitian Dan Defenisi Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Penelitian 

 Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Herlina, 2009). Dalam 

penelitian ini persepsi mahasiswa sebagai variabel terikat dan penerapan prinsip 

akuntansi sebagai variabel bebasnya. 
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 Konsep operasional dan indikator variabel penelitiannya sebagai berikut 

(Safira, 2012): 

a. persaudaraan (ukhuwah) 

Ukhuwah dalam trasnsaksi syari’ah berdasarkan prinsip saling mengenal 

(ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling tolong menolong (ta’awun), 

saling menjamin (takaful) serta saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). 

b. keadilan (‘adalah) 

prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada 

tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 

memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. 

c. kemaslahatan (maslahah) 

kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang 

menjadi tujuan ketetapan syari’ah (maqasid syari’ah) yaitu berupa  

pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), akal 

(‘aqal), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs); dan harta benda (al 

mal). 

d. keseimbangan (tawazun) 

prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek 

material dan spritual, aspek privat dan  publik, sektor keuangan dan sektor 

rill, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. 

e. universalisme (syumuliyah) 

prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, 

dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa 
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membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan 

semesta (rahmatan lil ‘alamin). 

3.3.2. Defenisi Opersional Variabel Dan Pengukuran Variabel 

a. Persepsi antara Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi 

Islam UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi 

Syari’ah yang Berasaskan Persaudaraan (ukuwah) di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru. 

  Variabel ini adalah prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan 

nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para 

pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Untuk 

mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen dalam bentuk kuisioner 

menggunakan skala likert poin 1 sampai  poin 5. Dimana poin 1 sebagai skala 

rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. Artinya adalah skala 1 (rendah) 

menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan persaudaraan 

(ukhuwah) belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah dan 

skala 5 (tertinggi) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan persaudaraan (ukhuwah) sudah sesuai dengan syari’ah islam dan 

sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah. 

b. Persepsi antara Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi 

Islam UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi 

Syari’ah yang Berasaskan Keadilan (‘adalah) di Perbankan Syari’ah 

Pekanbaru. 
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  Variabel ini  esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan 

memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai 

posisinya. implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip 

muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan 

haram. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen dalam 

bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1  sampai  poin 5. Dimana poin 1 

sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. Artinya adalah skala 1 

(rendah) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan keadilan 

(‘adalah) belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah dan skala 

5 (tertinggi) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan 

keadilan (‘adalah) sudah sesuai dengan syari’ah islam dan sepenuhnya dapat 

diterapkan dalam perbankan syari’ah. 

c. Persepsi antara Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi 

Islam UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi 

Syari’ah yang Berasaskan Kemaslahatan (maslahah) di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru. 

  Variabel ini meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek 

privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, keseimbangan 

aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syari’ah tidak hanya menekankan 

maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik 

(stakeholder) sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada 

pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat 

adanya suatu kegiatan ekonomi. Untuk mengukur variabel ini, peneliti 



45 
 

menggunakan instrumen dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 

sampai  poin 5. Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala 

tertinggi. Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan kemaslahatan (maslahah) belum sepenuhnya dapat 

diterapkan dalam perbankan syari’ah dan skala 5 (tertinggi) menunjukkan bahwa 

prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan maslahah (maslahah) sudah sesuai 

dengan syari’ah islam dan sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan 

syari’ah. 

d. Persepsi antara Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi 

Islam UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi 

Syari’ah yang Berasaskan Keseimbangan (tawazun) di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru. 

  Variabel ini esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat 

yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan 

kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan 

syari’ah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua 

aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi 

syari’ah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-

unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari’ah berupa pemeliharaan terhadap 

akidah, akal, keturunan, jiwa, keselamatan dan harta benda. Untuk mengukur 

variabel ini, peneliti menggunakan instrumen dalam bentuk kuisioner 

menggunakan skala likert poin  1  sampai  poin 5. Dimana poin 1 sebagai skala 

rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. Artinya adalah skala 1 (rendah) 
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menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan keseimbangan 

(tawazun) belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah dan 

skala 5 (tertinggi) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan keseimbangan (tawazun)  sudah sesuai dengan syari’ah islam dan 

sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah. 

e. Persepsi antara Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi 

Islam UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi 

Syari’ah yang Berasaskan Universalisme (syumuliyah) di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru. 

 Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, 

sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil ‘alamin). Untuk 

mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen dalam bentuk kuisioner 

menggunakan skala likert poin 1  sampai  poin 5. Dimana poin 1 sebagai skala 

rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. Artinya adalah skala 1 (rendah) 

menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan universalisme 

(syumuliyah) belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah dan 

skala 5 (tertinggi) menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan universalisme (syumuliyah) sudah sesuai dengan syari’ah islam dan 

sepenuhnya dapat diterapkan dalam perbankan syari’ah. 
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3.4.   Instrumen Penelitian 

3.4.1.  Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik Deskriptif menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan 

sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan 

diinterprestasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan (Siregar : 

2014) 

3.4.2. Uji Kualitas Data 

 Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, 

sehingga kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten bila 

diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui 

reliabilitas suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian, 

maka diperlukan uji reliabilitas dan validitas ( Hair et al. 1998’ Huck dan Cornier 

dalam Djamil, 2007). Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan 

insrument, maka diperlukan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas (Test of Validity) 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesalahan suatu instrument. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas 

tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrument 

tersebut kurang mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah 

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti (Riduwan, 2007). 
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 Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliabel. Untuk 

mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Corrected Item-Total 

Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item 

(nilai r hitung) dibandingkan dengan r table. Jika nilai r hitung lebih besar dari r table 

atau r hitung  > r table, maka item tersebut adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas (Test of Reliability) 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan sehingga 

beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama (konsisten). Pengujian 

reliabilitas dengan melihat nilai cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha 

nya > 0,60 maka item tersebut dikatakan reliabel. 

2.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer 

dan skunder dalam suatu penelitian (Siregar : 2014). Penelitian ini menggunakan 

metode survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. 

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan 

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Adapun teknik 

pengumpulan data ini  dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada 
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responden dan menunggu  dalam waktu 10 menit untuk mengisinya, kemudian 

peneliti menariknya kembali data tersebut untuk diolah dengan menggunakan 

software SPSS. 

2.6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah metode ststistik non-

parametrik. Uji non-parametrik yang digunakan adalah uji data dua sampel tidak 

berhubungan (independen) atau yang sering disebut dengan uji mann-whiteney 

(Santoso, 2008). 

 Uji mann-whiteney/wilcoxon merupakan alternatif bagi uji-t. Uji mann 

whiteney/wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk 

membandingkan dua  mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Uji 

mann whiteney/wilcoxon juga digunakan untuk menguji apakah dua mean 

populasi sama atau tidak. Uji mann whiteney/wilcoxon digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan data yang diperoleh dari kuisioner adalah data oridinal, 

sehingga uji yang pantas digunakan adalah uji mann whiteney/wilcoxon. 

 Dasar pengambilan keputusan dalam uji mann whiteney/wilcoxon adalah: 

a. Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

b. Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak.  

 

 


