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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Tujuan dari penelitian deskriptif

kuantitatif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki yang akan dijelaskan dari persentase angka.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:115), Populasi adalah wilayah generalisasi

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fekonsos UIN Suska

Riau.

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi

perhatian (Purwanto, 2004 : 323). Adapun teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah non–probability sampling, menurut Sugiyono (2008:120)

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
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memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan metode purposive

sample yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2008). Sedangkan dalam Burhan bungin (2005) purposive sampling digunakan di

penelitian - penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat

populasi. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah mahasiswa yang

telah memilih konsentrasi akuntansi syariah sesuai dengan kemampuan dan

keinginan mereka. Pemilihan konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa Akuntansi

Fekonsos UIN SUSKA Riau dilakukan di semester 6 (enam).

Alasan peneliti mengambil sampel mahasiswa yang telah memilih

Konsentrasi Syariah yang sekarang semester 8 (Delapan) dan 10 (Sepuluh)

adalah:

1. Semester delapan dan sepuluh akuntansi syariah sudah mendapatkan mata

kuliah yang berbau syariah seperti akuntansi syariah, perbankan syariah,

akuntansi perbankan syariah, pasar dan lembaga keuangan syariah, dan

seminar akuntansi syariah.

2. Mahasiswa akuntansi pada semester delapan dan sepuluh sudah memilih

konsentrasi sesuai dengan keinginan mereka sehingga memudahkan

peneliti menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa tersebut terhadap

wadi’ah dan mudharabah.

3. Dalam hipotesa peneliti ingin membandingkan pemahaman mahasiswa

dengan mahasiswi terhadap wadi’ah dan mudharabah, sehingga

mahasiswa akuntansi semester delapan dan sepuluh tahun ajaran
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2013/2014 dapat membantu peneliti dalam mengambil hasil dari hipotesis

yang peneliti buat.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel

Populasi Sampel

Mahasiswa

Akuntansi

FEKONSOS UIN

SUSKA RIAU

tahun ajaran

2013/2014

1281

Mahasiswa akuntansi

konsentrasi akuntansi

syariah semester

delapan dan sepuluh

tahun ajaran

2013/2014

Laki-laki 30

Perempuan 43

Jumlah 1281 Jumlah 73

Sumber : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Sampel penelitian ini yaitu, mahasiswa semester delapan dan Sepuluh

konsentrasi akuntansi syariah jurusan Akuntansi S1 Uin Suska Riau yang

berjumlah 73 sampel sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan kepada sampel

dalam penelitian ini adalah 73 kuesioner.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti merupakan data

primer. Menurut Mudrajat Kuncoro (2003) bahwa data primer adalah data yang

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode

pengumpulan data asli yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban
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terhadap kuisoner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data mahasiswa yang ada pada

Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun akademis

2013/2014. Data yang diambil yakni mahasiswa semester VIII (Delapan) tahun

angkatan 2010 dan semester X (Sepuluh) tahun angkatan 2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin (2011:123), pengertian teknik pengumpulan data

adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau

tidaknya suatu penelitian. Dalam survei informasi yang dikumpulkan dari

responden menggunakan kuesioner yang ditanya dikumpulkan dari sampel atau

populasi (Sugiyono, 2010).

Penelitian survei 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-kejadi relatif, distribusi dan

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Sedangkan

menurut Prasetya Irawan (2006:101) penelitian survei adalah metode penelitian

yang menggunakan kuesioner sebagai instrument utama untuk mengumpulkan

data.

Adapun teknik pengumpulan data ini dengan menyebarkan kuesioner

secara langsung kepada responden kemudian peneliti menariknya kembali.

Menurut Riduwan (2007 : 99) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan
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kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan

permintaan pengguna.

3.5 Pengukuran Instrumen

1. Pilot Testing

Sebelumnya dilakukan penelitian sebenarnya maka dilakukan pilot testing

yaitu menguji kuesioner pada 30 (tiga puluh) orang mahasiswa Jurusan Akuntansi

S1 UIN Suska Riau yang terdaftar sebagai mahasiswa semester enam dan sepuluh

yang aktif untuk tahun ajaran 2013/2014. Kuesioner diberikan langsung kepada

responden dan tidak diperbolehkan membawa pulang karena penelitian ini

mengukur kemampuan mahasiswa secara langsung akan pemahamannya terhadap

Akad Wadi’ah dan Mudharabah. Alasan ini sengaja dibuat agar responden tidak

mencari referensi sebagai jawaban sewaktu mengisi kuesionernya.

2. Uji Validitas

Sugiyono (2011:1) valid menunjukkan derajat ketepatan yaitu ketepatan

antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yag dapat

dilaporkan oleh peneliti.

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliable. Untuk

mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada Corrected Item-Total

Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nila

rhitung) dibandingkan dengan rtable. Jika nilai rhitung lebih besar dari rtable atau rhitung >

nilai rtable, maka item tersebut adalah valid.



55

3. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2011:2) Reliabel menunjukkan derajat konsistensi yaitu

konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Secara umum tujuan penelitian itu

meliputi tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.

Pengujian reaibilitas kita lihat nilai Gutman Split-Half. Korelasi yang lebih

besar dibandingkan dengan rtable. Dengan demikian bias disimpulkan bahwa

kuesioner tersebut reliable.

4. Uji Normalitas

Dalam pengujian yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan

kualitas data, layak atau tidaknya sesuatu yang dapat diangkat maka peneliti

mengaitkan data, faktor dengan metode uji kolmogorov-smirnov. Uji normalitas

data digunakan 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 (Ghozali, 2005:30)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang

sesungguhnya untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi S1

terhadap akad wadi’ah dan mudharabah. Analisa data ini penting artinya karena

dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna

dalam memecahkan masalah penelitian.
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang

berhubungan dengan masalah penelitian, perhitungan atas kuesioner dilaksanakan

dengan menggunakan rumus Dean J. Champion (2002:302), yaitu dengan

menjumlahkan jumlah jawaban “YA/SETUJU” kemudian dilakukan perhitungan

dengan cara sebagai berikut:

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan menganalisis kriteria

penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan Wadi’ah (Rukun, Sifat,

Jenis) dan Mudharabah (Rukun, Sifat dan Jenis) adalah sebagai berikut:

Persentase Kriteria
0% - 25% Pemahaman Mahasiswa

Tidak Memadai
26% - 50% Pemahaman Mahasiswa

Kurang Memadai
51% - 75% Pemahaman Mahasiswa

Cukup Memadai
76% -
100%

Pemahaman mahasiswa
Sangat Memadai

Sumber: Data primer menurut Dean J. Champion (2002:302)

Selanjutnya akan dilakukan pengujian perbedaan pemahaman mahasiswa

akuntansi fekonsos uin suska riau konsentrasi akuntansi syariah berdasarkan

gender. Pengujian ini menggunakan instrument Independent Sample t Test. Alasan

memilih alat uji ini karena t Test merupakan suatu uji untuk menentukan apakah

Σ Jawaban ”Ya/Setuju”
Persentase = X100%

Σ Jumlah Kuesioner x Jumlah Pertanyaan
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dua sampel yang tidak berhubungan satu dengan yang lain memiliki nilai rata-rata

yang sama atau tidak secara signifikan. Uji beda T Tes Independen dilakukan

dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nialai rata-rata dengan standar

error dari perbedaan rata-rata dua sampel.

Perumusan hipotesis dalam peneitian ini, dapat dilihat pada rumus

dibawah ini : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 ∶ µ # µ

Keterangan :

µ1 = Rata-rata pemahaman mahasiswa laki-laki

µ2 = Rata-rata pemahaman mahasiswa perempuan

Data yang diperoleh dari kuesioner berupa data ordinal. Data ordinal

adalah data statistic yang diuraikan dari jenjang yang paling rendah sampai

dengan jenjang yang paling tinggi atau sebaliknya dari jenjang yang paling tinggi

sampai dengan jenjang yang paling rendah, dalam bentuk kategori atau klasifikasi,

serta data ordinal tidak bisa dilakukan operasi matematika (Hartono: 2006). Data

ordinal ini diolah dengan menggunakan uji statistik parametrik namun sebelum

data tersebut diolah terlebih dahulu datanya diubah menjadi data interval, karena

data ordinal tidak bisa dilakukan operasi matematika. Data interval inilah yang

diolah menggunakan program SPSS. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil

penelitian. Interpretasi terhadap to adalah dengan merumuskan hipotesis

alternative (Ha) dan hipotesis nol (Ho) dengan cara mencari df, kemudian

besarnya df dibandingkan pada table nilai “T” hasilnya disebut ttabel. Pengujian

hipotesis pada taraf signifikan 5% dengan kriteria:
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1. bila to sama dengan atau lebih besar dari ttabel maka hipotesa nol (Ho)

ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan.

2. bila to lebih kecil dari ttabel maka hipotesa nol (Ho) diterima, yang berarti

tidak ada perbedaan yang signifikan.

3.7 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan

bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang

dapat menyebabkan masalah lain dari suatu variabel yang situasi dan kondisinya

tergantung oleh variabel lain (Sugiyono, 2010). Operasionalisasi variabel

didasarkan pada sifat atribut yang diamati pada objek penelitian berbentuk

kuantitatif yang dibuat peneliti sebatas untuk maksud penelitian, setelah

memahami atribut berdasarkan dukungan dari berbagai landasan.

1.6.1 Wadi’ah

Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman mahasiswa

akuntansi terkait pemahaman mereka terhadap wadi’ah. Adapun indikator variabel

wadiah sebagai berikut (Ascarya, 2007) :

1. Rukun wadiah

1) Barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai

untuk dipelihara.

2) Sighat

3) Orang yang berakad
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2. Sifat wadi’ah

Wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat

membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur

permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi’.

Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Ulama fikih sepakat, bahwa status wadi’ah bersifat amanah bukan

dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab

pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang

dititipi.

3. Jenis wadi’ah

1) Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima

titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

2) Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah Akad penitipan barang di mana pihak

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan

barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang

tersebut menjadi hak penerima titipan.

3.7.2 Mudharabah



60

Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman mahasiswa

akuntansi terkait pemahaman mereka terhadap mudharabah. Adapun indikator

variabel mudharabah sebagai berikut ( Rizal Yaya, 2009) :

1. Rukun Mudharabah

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah pelaku, objek

mudharabah (modal dan kerja). Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak

tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka

waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya.

2. Sifat Wadi’ah

Dalam mudharabah bahwa modal yang ada di mudharib berstatus amanah,

sehingga mudharib layaknya berperan sebagai wakil dari shahibul maal. Dalam

akad mudharabah, jika kegiatan perdagangan telah berlangsung maka akad

tersebut tidak bisa dibatalkan sepihak oleh masing-masing yang berakad.

3. Jenis Mudharabah

Dalam akuntansi mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis,

diantaranya:

a. Mudharabah Muthalaqah

b. Mudharabah Muqayyadah

c. Mudharabah Musytarakah

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan

dengan hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil

investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib).
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3.8 Pengukuran Variabel

1. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap rukun wadiah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap rukun wadiah. Untuk mengukur

vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Suparno

(2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan untuk mengukur rukun wadiah

menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut adalah skala 1

(Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak Memadai,

skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-Ragu

(Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).

2. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap sifat wadiah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap sifat wadiah. Untuk mengukur

vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Suparno

(2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan untuk mengukur sifat wadiah
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menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut adalah skala 1

(Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak Memadai,

skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-Ragu

(Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).

3. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap jenis wadiah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap jenis wadiah. Untuk mengukur

vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Suparno

(2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan untuk mengukur jenis wadiah

menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut adalah skala 1

(Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak Memadai,

skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa Akuntansi

Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-Ragu

(Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).



63

4. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap rukun mudharabah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap rukun mudharabah. Untuk

mengukur vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh

Suparno (2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Setiap responden diminta untuk menjawab 7 pernyataan untuk mengukur rukun

mudharabah menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut

adalah skala 1 (Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak

Memadai, skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-

Ragu (Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).

5. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap sifat mudharabah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap sifat mudharabah. Untuk mengukur

vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Suparno

(2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan untuk mengukur sifat

mudharabah menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut
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adalah skala 1 (Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak

Memadai, skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-

Ragu (Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).

6. Pemahaman mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan konsentrasi

akuntansi terhadap jenis mudharabah.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa

laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap jenis mudharabah. Untuk mengukur

vaiabel ini, peneliti menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Suparno

(2009). Instrument tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan untuk mengukur jenis

mudharabah menggunakan skala likert 1 poin sampai 3 poin. Arti skala tersebut

adalah skala 1 (Tidak Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tidak

Memadai, skala 2 (Netral) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Ragu-

Ragu (Netral) dan skala 3 (Setuju) menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa

Akuntansi Konsentrasi Akuntasi Syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Tinggi

(Memadai).


