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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mecatat perencanaan dari cara berpikir dan 

merencanakan sesuatu untuk menemukan sebuah hasil (Priyono, 2016:45). 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis, dan menyusun laporan dengan menggunakan metode ilmiah 

(Priyono, 2016:1).  

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan metode 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif dan hubungan sebab akibat antara variabel yang digunakan 

untuk membuat kesimpulan dengan menggunakan teknis statistik dalam 

mengumpulkan dan mengelola data (Priyono, 2016:188). 

 

1.2 Populasi dan Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2015:78) populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

yang telah di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelah itu diambil 

suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2014-2016 dengan jumlah 81 

mahasiswa. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

menggunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85) sampling jenuh 

adalah Teknik dengan semua anggota populasi yang digunakan dapat dijadikan 

sampel penelitian. Oleh sebab itu ada 81 mahasiswa yang menjadi sampel 

penelitian. 

Tabel 3.1 Jumlah populasi 

No Angkatan Jumlah 

1 2014 24 Mahasiswa 

2 2015 30 Mahasiswa 

3 2016 27 Mahasiswa 

Total  81Mahasiswa 
(Sumber : data diolah pribadi : 2017) 

 

1.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variable bebas (independent variable) 

 Variabel bebas adalah suatu variabel yang terjadi mendahului variabel 

terikat. Variabel bebas menjelaskan topik penelitian dalam penelitian 

kuantitataif (Priyono, 2016:58). 

Tabel 3.2 Indikator Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel 

Penelitian 

Definisi  Indikator  

Literasi Keuangan 

(X1) 

Literasi keuangan adalah 

pengetahuan dan 

pemahaman atas konsep 

keuangan yang digunakan 

untuk membuat pilihan 

keuangan yang efektif 

(PISA, 2012) dalam (Dikria 

& Mintari, 2016:3) 

Indikator literasi keuangan 

menurut (OJK, 2016): 

1. Perencanaan 

Keuangan 

2. Perbankan 

3. Perasuransian 

4. Pasar Modal 

Gaya Hidup (X2) Gaya hidup (lifestyle) 

adalah pola hidup manusia 

dalam dunia yang dilakukan 

dalam aktivitas, minat, dan 

Indikator gaya hidup 

menurut (Engel, 

Blackwell, dan Miniard 

dalam Setiawan, 2014:8): 

1. Aktivitas 
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opini (Kotler, 2002) dalam 

(Setiawan, 2014:9) 

2. Minat 

3. Opini  
 (Sumber : data diolah pribadi : 2017) 

 

3.3.2 Variabel terikat (dependent variable) 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat merupakan variabel yang diperjelas dalam fokus atau topik 

penelitian kuantitatif (Priyono, 2016:58). Variabel terikat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah perilaku konsumtif.  

Tabel 3.3Indikator Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel Penelitian Definisi  Indikator 

Perilaku Konsumtif 

(Y) 

Perilaku konsumtif 

adalah perilaku 

membeli tidak rasional 

dan membeli karena 

sebuah pengakuan 

(Kusumaningtyas, 

2017:3) 

Indikator perilaku 

konsumtif menurut 

(Erich Fromm dalam 

Fitria, 2015:123): 

1. Pemenuhan 

Keinginan 

2. Barang diluar 

jangkauan 

3. Barang menjadi 

tidak produktif 

4. Status  
 (Sumber: data diolah pribadi : 2017) 

1.4 Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan penyebaran kuisioner kepada 

mahasiswa Universitas Ciputra jurusan Akuntansi angkatan 2014 – 2016. 

Dimana sampel merupakan mahasiswa Universitas Ciputra Jurusan 

Akuntansi angkatan 2014-2016. Pengkuran variabel dilakukan dengan 

menggunakan Skala Likert. Skala Likert berisi pertanyaan untuk menunjukan 

sikap seorang responden terhadap pernyataan (Priyono, 2016:96). Kuisioner 

akan dibagikan ke responden dan hasilnya akan digunakan sebagai data 

primer penelitian. Menurut Priyono (2016:97) keunggulan dari skala likert 
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adalah masing-masing jawaban memiliki intensitas yang sama dan memiliki 

kategori urutan yang jelas mulai dari (1) sangat setuju (2) setuju (3) ragu-ragu 

(4) tidak setuju (5) sangat tidak setuju. 

Tabel 3.4Skala Likert yang digunakan untuk mahasiswa Universitas 

Ciputra jurusan Akuntansi angkatan 2014-2016 

Jawaban Skala 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Cukup Setuju (CS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 
(Sumber: Priyono:2016) 

 

1.5 Teknik Analis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas dapat diukur menggunakan Pearson Corelation. Jika korelasi nilai 

sig pada alpha sebesar 0,05, maka dinyatakan bahwa skala pengukuran telah 

valid (Sugiyono, 2014:112). 

Reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek data yang sama, dan menghasilkan data yang sama. Realibilitas 

merupakan syarat untuk pengujuian validitas. Seluruh data dinyatakan 

reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,6 (Sugiyono, 2014:112). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2012:67) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 
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memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi (Priyanto, 2011:83). Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah uji Spearman’s. Tujuan uji 

heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan 

varian dari residual model regresi. Ketentuan yang digunakan dalam uji 

Spearman’s adalah jika nilai signifikan > 5% maka tidak terjadi 

penyimpangan heteroskedastisitas pada variabel bebas yang diteliti. 

c. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier 

yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen 

atau bebas dalam model regresi (Priyanto, 2011:89). Uji 

multikolinearitas diukur dengan menggunakan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka gejalan 

multikolinearitas tidak terjadi. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka 

terjadi multkolinearitas. Semakin besar kolerasi di antara variabel 

bebas, maka tingkat keasalahan dari koefisien regresi semakin besar 

sehingga standar errornya juga semakin besar. 
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d. Uji Linieritas 

Uji linieritas memiliki tujuan untuk melihat keadaan dimana antara 

variabel bebas dan variabel memiliki hubungan yang bersifat linier 

(Santoso, 2011:52). Hubungan variabel bebas dan variabel terikat 

dikatakan linier apabila deviation from linearity signifikannya lebih 

besar dari 0,05. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Malhotra (2012:560) analisi regresi merupakan prosedur yang 

bergerak bebas untuk manganalisa hubungan antara satu variabel terikat dan 

satu atau lebih variabel bebas. Tujuan dari regresi liner berganda adalah 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel terikat dan variabel 

bebas. 

Menurut Malhotra (2012:561) dalam analisis regresi liner berganda 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Gambar 3.1 Rumus Linier Berganda 

 Sumber: Malhotra (2012) 

 

Keterangan: 

Y   = Perilaku konsumtif (variabel terikat) 

a   = Konstanta 

X1                      = Variabel literasi keuangan (variabel bebas) 

X2   = Variabel Gaya Hidup (variabel bebas) 

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi setiap variabel bebas 

e   = Standar error  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
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3.5.4 Uji Hipotesis  

a. Uji t 

Menurut Kuncoro (2012:239) uji statistik t pada dasarnya menguji 

seberapa jauh suatu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat. Pengolahan data akan menggunakan 

progam SPSS. 

Hipotesis untuk setiap variabel bebas adalah: 

Ho= tidak akan berpengaruh signifikan antara variabel bebas (variabel 

literasi keuangan dan gaya hidup) secara parsial terhadap variabel 

terikat (perilaku konsumtif) 

H1= ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (variabel literasi 

keuangan dan gaya hidup) secara parsial terhadap variabel terikat 

(perilaku konsumtif) 

b. Uji F 

  Uji statistic F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Soewito, 

2013:89). Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS. Ketentuan yang akan digunakan adalah jika nilai 

signifikansi pada uji F ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, berarti 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan literasi keuangan yang 

terdiri dari pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, 

asuransi, investasidan pegadaian terhadap perilaku konsumtif 
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mahasiswa Universitas Ciputra jurusan Akuntansi angkatan 2014-2016. 

Apabila nilai signifikan pada uji F > 0,05, berarti tidak terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan literasi keuangan dan gaya hidup 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Ciputra jurusan 

Akuntansi angkatan 2014-2016. 

C. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Nilai koefisien korelasi berada diantara 0-1. Apabila R mendekati 1 

maka variabel penelitian dapat dikatakan memiliki hubungan yang 

tinggi. Sebaliknya, apabila R bernilai 0 variabel penelitian dikatakan 

tidak memiliki hubungan.  Koefisien korelasi bertujuan untuk 

membuktikan dan mecari hubungan dua variabel yang berbentuk 

interval atau rasio. Bila angka koefisien korelasi menunjukan positif 

maka kedua variabel mempunyai hubungan searah (Kuncoro, 2013).  

D. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R2) 

Nilai koefisien determinasi berada di antara 0-1. Apabila adjusted R2 

bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa model sepenuhnya cocok 

dengan data-data sampel, sedangkan apabila adjusted R2 bernilai 0 

maka dapat dikatakan bahwa model sama sekali tidak cocok dengan 

data-data sampel. Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat 

seberapa tinggi model sebuah penelitian untuk menerangkan variasi 

dari variabel bebas. Apabila nilai koefesien determinasi kecil maka 

kemampuan variabel bebas untuk memperjelas variabel terikat terbatas 

(Kuncoro, 2013).  


