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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  asosiatif. Penelitian ini 

berusaha mencari pengaruh variabel ukuran usaha, pengetahun pemilik tentang 

SAK ETAP, lama usaha, jenjang pendidikan pemilik usaha, dan kebutuhan 

informasi laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan berdasarka SAK ETAP 

kuhususnya pada sektor makanan dan minuman di kota Batu. 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan yaitu pada UMKM sektor makanan dan 

minuman yang terdapat di wilayah Kota Batu. 

C. Populasi dan Sampel 

Data populasi yang digunakan untuk penelitian ini data UMKM sektor 

makanan dan minuman yang diperoleh dari Diskoperindag kota BATU sebanyak 

412 UMKM. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 50 sampel dengan 

kategori: terdaftar di Diskoperindag Kota Batu dan masih beroperasi. Dalam 

penulisan ini penulis menggunakan teknik sampling random sederhana (Simple 

Random Sampling) untuk merepresentasikan populasi. Sampel acak sederhana 

adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian 

atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari tangan pertama untuk 

analisis berikutnya agar menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 

2006:326). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kuisioner kepada pemilik 

perusahaan atau responden UMKM sektor makanan dan minuman yang berkaitan 

langsung dengan laporan keuangan. 

E. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel independen (X) 

a. Ukuran usaha (X1) 

Definisi operasional ukuran usaha pada penelitian ini mereplikasi dari 

penelitian Tuti (2014). Nilai variabel ukuran usaha ditentukan berdasarkan 

jumlah karyawan, total aset, dan nilai penjualan. Masing masing pertanyaan 

diberi pilihan jawaban antara “a,b, dan c”. Skorsing pada variabel ini 

menggunakan kriteria objektif, masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 

1 untuk jawaban “a”, 2 untuk jawaban “b”, 3 untuk “c”. Nilai dari ketiga 

pertanyaan dijumlahkan dan berdasarkan hasil penjumlahan tersebut ukuran 

usaha dikelompokkan menjadi kelompok usaha mikro untuk nilai antara 1-

3,  usaha kecil antara 4-6, dan untuk nilai 7-9 tergolong usaha menengah. 

b. Pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP (X2) 

Definisi operasional pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP pada 

penelitian ini mereplikasi dari Rudiantoro dan Siregar (2011). Variabel ini 

dihitung dengan menilai jawaban responden terkait isi dari SAK ETAP, 

perbedaanantara PSAK dengan SAK ETAP dalam bentuk pertanyaan 
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tertutup, dan responden diminta menjelaskan secara ringkas tentang SAK 

ETAP dalam bentuk pertanyaan terbuka. Skorsing pada variabel ini 

menggunakan kriteria objektif. Pada pertanyaan tertutup, responden diberi 

pilihan jawaban antara “a dan b”. Setiap jawaban yang benar memiliki nilai 

1 dan jawaban yang salah atau tidak menjawab diberi nilai 0. Pada jawaban 

dari pertanyaan terbuka responden akan diberi nilai 1 jika jawaban yang 

sesuai atau mendekati  isi dari SAK ETAP. Untuk nilai 0 tidak mengetahui, 

1 berarti pemilik tidak begitu mengetahui, 2 cukup mengetahui, dan 3 sangat 

mengetahui tentang SAK ETAP. 

c. Lama usaha (X3) 

Definisi operasional lama usaha pada penelitian ini mereplikasi dari 

penelitian Sariningtyas dan Tituk (2015). Variabel ini dihitung dari lama 

usaha berdiri sejak Kota Batu merupakan kota madiya hasil pemekaran dari 

Kabupaten Malang sejak tahun 2001 hingga tahun 2016 maka rentang nilai 

yaitu 1-15. Skorsing pada variabel ini menggunakan kriteria objektif, maka 

rentang nilai yaitu: nilai 1 diberikan jika lama usaha adalah 1 tahun, 

kemudian 2 untuk lama usaha berdiri antara 2 tahun, dan berlaku kelipatan 

sesuai lama usaha berdiri hingga lama usaha 15 tahun, untuk lama usaha 

yang berdiri lebih dari 15 tahun tetap akan diberi nilai 15. Nilai skor 1-5 

menujukkan bahwa usaha belum lama bediri, 6-10 usaha cukup lama 

berdiri, dan 11-15 usaha sudah cukup lama berdiri. 

 



32 
 

d. Jenjang Pendidikan Pemilik Usaha (X4) 

Definisi operasional jenjang pendidikan pemilik usaha pada penelitian 

ini mereplikasi dari penelitian Tuti (2014). Variabel ini dihitung dengan 

menilai jawaban responden terkait jenjang pendidikan pemilik usaha sesuai 

dengan lama pendidikan formal yang ditempuh oleh pemilik usaha. Nilai  

disesuikan dengan lama pendidikan dan jenjang pendidikan formal yang 

pernah ditempuh pemilik usaha. Skorsing pada variabel ini menggunakan 

kriteria objektif. 1-6 untuk tingkat Sekolah Dasar, 7-9 untuk Sekolah 

Menengah Pertama, 10-12 untuk Sekolah Menengan Atas, 13-15 untuk 

Diploma, dan 13-16 untuk S1, 16-18 untuk S2, 18-20 untuk S3.  

e. Kebutuhan  informasi atas laporan keuangan (X5) 

Definisi operasional jenjang pendidikan pemilik usaha usaha pada 

penelitian ini mereplikasi dari penelitian Tuti (2014). Variabel ini dihitung 

dengan menilai jawaban responden terkait kebutuhan informasi dari laporan 

keuangan. Responden pertanyaan tertutup sekaligus terbuka dengan batasan 

5 pilihan jawaban tertutup dan jawaaban terbuka karena dihawatirkan ada 

pilihan jawaban selain yang diutarakan dalam pilihan jawaban pada 

kuisioner. Responden diperbolehkan menjawab lebih dari satu pilihan 

jawaban. Skorsing pada variabel ini menggunakan kriteria objektif. Masing-

masing pilihan jawaban diberi nilai 1, semakin banyak jawaban yang dipilih 

dan diutarakan maka diasumsikan bahwa perusahaan memanfaatkan 

informasi laporan keuangan baik. 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Pelaporan keuangan berdasarkan SAKETAP (Y) 

Variabel ini dinilai dari jawaban responden terkait: perusahaan 

melakukan penjurnalan, perusahaan membuat buku besar, laporan posisi 

keuangan (Neraca), laporan Laba Rugi, laporan perubahan ekuitas (Modal), 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan melalui pertanyaan 

tertutup dengan metode Gutman. Setiap pertanyaan diberi pilihan jawaban 

“iya” atau “tidak” dan setiap jawaban diberi skor 1  untuk iya dan 0 untuk 

jawaban tidak. Apabila akumulasi nilai yang dihasilkan 0 maka perusahaan 

tidak melakukan pencatatan keuangan, nilai antara 1-3 maka perusahaan 

melakukan pencatatan sederhana, nilai antara 4-5 maka perusahaan 

melakukan pencatatan cukup baik, dan nilai 6-7 maka perusahaan 

melakukan pencatatan secara lengkap. 

F. Teknik Perolehan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik perolehan data 

melalui kuisioner yaitu dengan mengajukan beberapa set pertanyaan yang 

dibuat cukup terperinci dan lengkap yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai 

makna dalam menguji hipotesis. 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Adapun tahap yang dilaksanakan yaitu: 
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1. Mentabulasi hasil kuisioner setelah pengambialan koisioner dan data 

terkumpul. 

2. Uji Rehabilitasi Data 

Definisi operasional variabel independen pada penelitian ini 

merupakan replikasi dari Tuti (2014), Rudiantoro dan Siregar (2011), dan 

Sariningtyas dan Tituk (2015) maka dalam penelitian ini tidak perlu 

melakukan uji rehabilitas. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah 

tidak ada autokorelasi. Menurut Widayat dan Amirullah (2002:108) jika 

terjadi autokorelasi maka konsekuensinya adalah estimator masih tidak 

efisien, oleh karena itu interval keyakinan menjadi lebar. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika 

terjadikorelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau 

tidak varians residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. 

Jika residual mempunyai varians yang sama disebut homoskedastisitas dan 

jika variansnya tidak sama disebut heteoskedastisitas. Persamaan regresi 

yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Statistik Deskriftif 

Statistik deskriftif menggambarkan tentang ringkasan data-data 

penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus dll. Dalam program 

SPSS digunakan juga ukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan 

distribusi data apakah normal atau tidak. 

5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang beusaha mencari 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y’                   = pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP  

a                     = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 
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X1-X5           = ukuran usaha (X1), pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP 

(X2), lama usaha(X3), jenjang pendidikan pemilik usaha (X4), 

dan kebutuhan informasi atas laporan keuangan (X5). 

f. Uji Korelasi Ganda (R) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, 

X2,……Xn) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).  

g. Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (X1, X2,…..Xn) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1,X2….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau 

tidak. 

 


