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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke

koperasi-koperasi yang terpilih sebagai sampel. Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini menggunakan koesioner tertutup (daftar pertanyaan) yang telah di

revisi dari penelitian Febriani Dwijayanti (2012) yang meneliti tentang Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Koperasi

Simpan Pinjam Udara jawa Timur Di Sidoarjo. Pengumpulan data secara

langsung bertujuan untuk menyakinkan data yang terkumpul benar-benar berasal

dari responden yang diminta, yaitu pengurus atau petugas pembukuan yang

menjadi sampel dalam penelitian ini. Pertimbangan lain yang mendasari

dilakukannya survey lapangan adalah masih rendahnya respon koperasi

memberikan jawaban atau mengirim kembali data kepada peneliti jika dilakukan

melalui mail survey (survey lewat surat) yaitu dalam metode ini, penyelenggara

survey mengirimkan materi pertanyaan (koesioner) melalui surat pada alamat-

alamat responden yang telah ditentukan. Setelah responden mengisi koesioner

kemudian responden mengirimkan balik koesioner kepada penyelenggara survey.

Untuk menghindari kesalahan dalam pengisian koesioner, maka pengumpulan

data dilakukan secara langsung melalui wawancara oleh peneliti.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data (Sugiyono,20012;129).

Jenis data dari penelitian ini adalah data subyek dimana data ini nantinya

dihasilkan dari responden sendiri, dapat berbentuk tanggapan (respon) tertulis

sebagai hasil jawaban dari koesioner.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara penyebaran koesioner. Di mana data

penelitian diperoleh langsung dari sumber asli yang dihasilkan dari jawaban

koesioner yang diberikan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Data ini berupa daftar nama dan jumlah koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan

Singingi.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
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kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Seluruh koperasi yang ada di

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jumlah koperasi

yang dapat diidentifikasikan berdasarkan data dari Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Pembinaan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Kuantan Singingi sampai tahun 2012 yang aktif melaporkan RAT (Rapat Anggota

Tahunan) sebanyak 51 koperasi.

Sedangkan sebagai sampel, peneliti menggunakan teknik total sampel

random, (hidayat syah, 2010:143). Maka peneliti mengambil 51 sampel dari

populasi yang ada dari jumlah semua koperasi.

3.4 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan

pengurus koperasi, pelatihan pembinaan pengurus dan kualitas konsultasi koperasi

itu sendiri.

a. Tingkat Pendidikan Manajemen Pengurus

Kartini Kartono (2006) memberikan pengertian, pendidikan adalah sebagai

rangkaian kegiatan intensinal, bertujuan, disengaja, direncanakan,

terorganisir secara sistematis, diawasi, dinilai serta diulang-ulang untuk

menghasilkan prototipe manusia terdidik yang bermutu dan efisien. Tingkat

pendidikan  adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang

melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh

Depertemen Pendidikan. Pendidikan manajer memiliki hubungan dengan tingkat
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penggunaan informasi akuntansi. semakin tinggi tingkat pendidikan manajer

koperasi maka akan mudah menyerap pengetahuan dan mekenisme akuntansi

dalam menghasilkan laporan keuangan. Tingkat pendidikan  adalah suatu kondisi

jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang

dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh Depertemen Pendidikan.

b. Pelatihan Pembinaan

Menurut Hasan Alwi (2007) pembinaan dapat diartikan sebagai usaha,

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna

untuk memperoleh hasil yang baik. Secara teoritis semakin tinggi pembinaan

akuntansi oleh pejabat koperasi maka laporan keuangan yang dibuat semakin

baik.

Pembinaan atau dapat diartikan sebagai pelatihan dan pengembangan.

Penggunaan istilah pelatihan (training) dan pengembangan (development)

dikemukakan oleh para ahli, yaitu Dale Yoder menggunakan istilah pelatihan

untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan istilah pengembangan

ditujukan untuk pegawai tingkat manajemen. (Anwar Prabu Mangkunegara,

2004;43).

c. Kualitas Konsultasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2007) kualitas konsultasi adalah

dianalisa dengan melihat ada tidaknya peningkatan keterampilan setelah asistensi

diberikan. Semakin baik pemahaman manajemen koperasi atau semakin

bertambah keterampilan penerapan akuntansinya akan semakin mudah bagi
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mereka untuk menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajer

dan pengurus.

d. Lamanya Bekerja Pengurus

Menurut Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2009)

menyatakan bahwa, masa kerja (lama bekerja) merupakan pengalaman individu yang

akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Menurut kamus besar

bahasa Indonesia (2007), Pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau

proses yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya..

Faktor lamanya pengurus bekerja berpengaruh langsung yang positif dan

bermakna terhadap kemampuan manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Serta semakin lama pengurus bekerja pada koperasi, maka semakin tinggi

komitmennya terhadap koperasi. dalam masa kerjanya pengurus tersebut telah

banyak mendapatkan pelatihan pembinaan akuntansi, sehingga dia lebih mudah

dalam menyediakan laporan keuangan yang memudahkan manajer dalam

mengambil keputusan.

Sedangkan variabel dependen adalah kemampuan manajemen dalam

menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas Neraca, Laporan Perhitungan Hasil

Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing-masing

variabel akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan

menggunakan sistem score dengan ketegori yang digunakan berdasarkan skala

likert (Hidayat syah, 2010: 94), dimana responden diminta untuk menjawab

pertanyaan dengan nilai jawaban seperti dibawah ini untuk aspek Tingkat

Pendidikan Pengurus (X1), aspek Pelatihan Pembinaan (X2), aspek kualitas
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konsultasi (X3), lamanya bekerja (X4) dan aspek kemampuan manajer koperasi

dalam menyusun laporan keuangan (Y) adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Tidak Setuju (TS) 2

Ragu-Ragu (RR) 3

Setuju (S) 4

Sangat Setuju (ST) 5

3.5 Pengukuran Instrumen.

3.5.1 Metode Analisi Data

Metode analisi data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode

regresi linier berganda (Multiple Regression) yaitu  jika ada lebih dari satu

variable independen, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

antara tingkat pendidikan pengurus di bidang akuntansi, pelatihan pembinaan dan

kualitas konsultasi oleh pejabat koperasi dalam meningkatkan kemampuan

koperasi dalam menyusun laporan keuangan.
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Maka formulasi model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Dimana:

Y = Kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan

A = Konstanta

b(123) = Kooefisien Regresi

X1 = Tingkat Pendidikan Pengurus di bidang Koperasi

X2 = Pelatihan pembinaan

X3 = Kualitas Konsultasi

X4 = Lamanya Bekerja

E = Error atau variasi gangguan

3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap analisis

multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Imam Ghozali, 2005:27).

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel

menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

3.5.3 Uji Kualitas Data (Instrumen)

Penelitian yang mengukur variabel dengan instrumen dalam koesioner

harus diuji kualitas data tersebut dengan uji Validitas dan Realibilitas. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid dan sahih atau
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reliable untuk mengukur variabel-variabel yang akan diukur sehingga penelitian

ini bisa mendukung hipotesis yang akan diajukan.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu

alat ukur dalam menekankan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut menjalakan fungsi

ukurnya atau memberikan hasil yang sesuai dengan maksud dilakukannya

pengukuran tersebut.

b. Uji Realibilitas

Pengujian Realibilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana

pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relative sama atau tidak berbeda

(relative konsisten), bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap obyek yang

sama. Perhitungan realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik

Croanbach alpha, suatu instrumen dikatakan andal atau reliable jika memiliki

alpha lebih dari 0,60 (Ghozali;2005).

3.5.4 Uji Asumsi Klasik (Instrumen)

a. Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan

yang sempurna antara variabel independen atau terdapat korelasi linear.

Konsekwensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung

meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikasinya yang

digunakan untuk menolak hipotesis yang salah juga akan semakin besar. Sehingga

model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel inpendent.
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b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu saling

berkorelasi (berhubungan), autokorelasi ini terjadi bila ada korelasi atau anggota

sample yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya

muncul pada observasi yang menggunakan data time series dari pada data cross

section karena data time series saling berurutan dan saling terkait. Konsekuensi

adanya autokorelasi ini adalah varians sampel tidak dapat digunakan untuk

menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu, serta estimasi

yang telah dibuat menjadi tidak efisien.

Dalam penelitian ini alat pengujian yang dilakukan adalah Durbin Watson

(DWTest). DW Test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (firs order

autocorrelatio) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model

regresi (Imam Ghozali, 2005:96).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terdapat ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain

tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan varians berbeda maka disebut kurang

efisien.

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model yang telah terbebas dari

asumsi multikolinearitas. Gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola

diagram pencar dalam scatterplot yang merupakan diagram pencar residual, yaitu

selisih antara nilai Y yang diprediksi dengan Y observasi. Jika diagram pencar



59

yang membentuk pola-pola tertentu maka regresi mengalami gangguan

heteroskedastisitas, dan jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak

maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan :

a. Partial Test

Analisis ini menggunakan tingkat kepercayan 95%. Pengujian ini

dilakukan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau melihat P value masing-

masing variabel, sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis yang telah kita buat

signifikan, dan lebih besar dari t tabel atau t value < α maka koefisien regresi adalah

signifikan, dan hipotesa alternative penelitian diterima, artinya variabel

independen yang bersangkutan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

Sebaliknya jika t hitung < t tabel atau t value > α, artinya variabel independent yang

bersangkutan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Simultan Test

Untuk menguji kebenaran pengaruh antara variabel-variabel independen

terhadap variabel dependen yang terdapat dalam model regresi dapat

menggunakan analisa uji F. Analisa uji F ini dilakukan dengan membandingkan

antara f hitung dengan f tabel. sebelum membandingkan nilai f tersebut, juga harus

ditentukan tingkat kepercayaan 95%. Jika f hitung > f tabel atau p value > α, disebut

tidak signifikan, sebaliknya jika f hitung < f tabel atau p value > α disebut signifikan.

Uji f dilakukan untuk melihat secara serentak apakah variabel independen mampu

menjelaskan variabel dependen secara baik.
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c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah koefisien yang menunjukkan persentase

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase

tersebut menunjukkan seberapa besar veriabel independen dapat menjelaskan

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik varibel

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Syarat

koefisien determinasi (R2) dikatakan kuat atau lemah yaitu apabila (R2) mendekati

angka 1, maka berarti variasi perubahan variabel bebas dapat menjelaskan variasi

perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat serentak adalah lemah

(Ghozali:2005).


