
III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, populasi  dan

sampel, serta desain dari penelitian ini. Kemudian bab ini akan membahas

variabel penelitian, definisi konseptual dan definisi operasional variabel

penelitian, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen dan teknik analisis

data. Selain itu, bab ini akan membahas mengenai pengujian hipotesis penelitian

serta sumbangan relatif dan sumbangan efektif masing-masing variabel penelitian.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di program studi Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester

genap tahun akademik 2011/2012.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung angkatan 2008 yang mengikuti mata kuliah Komputer Akuntansi pada
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semester genap tahun akademik 2010/2011, yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Data mahasiswa angkatan 2008 peserta mata kuliah Komputer Akuntansi
Pendidikan Ekonomi tahun akademik 2010/2011

No. Kelas Jumlah mahasiswa (Populasi)
1. Reguler 44 orang
2. Mandiri 38 orang

Jumlah 82 orang
Sumber: Daftar nilai mata kuliah Komputer Akuntansi

Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa populasi

dalam penelitian ini sebanyak 82 mahasiswa. Adapun jumlah sampel dalam

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Cochran dalam Sudarmanto

(2011) sebagai berikut.

= ∙ ( + ) ∙
1 + 1 ∙ ( + ) ∙ − 1

Keterangan
n = jumlah sampel minimal
N = ukuran populasi
t = tingkat kepercayaan ( yaitu 95 %, sehingga nilai t = 1,96)
d = taraf kekeliruan (yaitu 5 %)
p = proporsi dari karakteristik tertentu (golongan)
q = 1- p
1 = bilangan konstan

Populasi dalam penelitian ini memiliki tiga karakteristik berdasarkan tingkat

prestasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan informasi sebagai berikut.

1. Responden dengan prestasi belajar rendah sebanyak 38 orang.

2. Responden dengan prestasi belajar sedang sebanyak 25 orang.

3. Responden dengan prestasi belajar tinggi sebanyak 19 orang.
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Besarnya sampel ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut.

= 1982 = 0,2317 (prestasi tinggi)
= 3882 = 0,4634 (prestasi rendah)

= 2582 = 0,3049 (prestasi sedang)
= 0,05 = 0,0025
∙ ( + ) ∙ = 1,96 ∙ (0,2317 + 0,4634) ∙ 0,3049∙ ( + ) ∙ = 3,4816 ∙ 0,6951 ∙ 0,3049∙ ( + ) ∙ = 0,8142
∙ ( + ) ∙ = 0,84120,0025 = 325,68

Data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Cochran sebagai berikut.

= ∙ ( + ) ∙
1 + 1 ∙ ( + ) ∙ − 1

= 0,81420,00251 + 182 0,81420,0025 − 1
= 325,681 + 0,0122(325,68 − 1)
= 325,681 + 0,0122 × 324,68
= 325,681 + 0,0122 × 324,68
= 325,681 + 3,9611= 65,6467 = 66 orang.
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Berdasarkan perhitungan jumlah sampel tersebut, maka jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah sebanyak 66 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini

dilakukan dengan teknik probability sampling dengan cara proportional stratified

random sampling. Jumlah sampel dari tiap sub populasi dihitung dengan rumus:

×
Dengan demikian, sampel yang diambil dari sub populasi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi peserta mata kuliah Komputer Akuntansi tahun ajaran 2010/2011 kelas

reguler adalah

×
4482 × 66 = 35,41
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil perhitungan sebesar 35,41.

Jumlah ini dibulatkan menjadi 35, sehingga jumlah sampel untuk sub populasi

mahasiswa kelas reguler adalah 35 orang.

Adapun sampel yang diambil dari sub populasi mahasiswa Pendidikan Ekonomi

peserta mata kuliah Komputer Akuntansi tahun ajaran 2010/2011 kelas mandiri

adalah

×
3882 × 66 = 30,58
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Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil perhitungan sebesar 30,58.

Jumlah ini dibulatkan menjadi 31, sehingga jumlah sampel untuk sub populasi

mahasiswa kelas mandiri adalah 31 orang.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan

metode penelitian deskriptif dan termasuk ke dalam jenis penelitian kausal

komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk dapat

menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data

yang diperoleh di lapangan Sukardi (2003: 14). Penelitian kausal komparatif

merupakan penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar

tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau

munculnya suatu fenomena tertentu (Masykuri dan M. Zainudin, 2008: 35).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian ex post facto

dan survey. Rianse dan Abdi (2009: 35—36) mengemukakan bahwa

Desain penelitian ex post facto adalah desain penelitian di mana data dikumpulkan
setelah semua kejadian yang akan diteliti berlangsung. Peneliti mengambil satu
atau lebih akibat (sebagai dependent variable) dan menguji data itu dengan
menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-akibat, saling hubungan
dan maknanya.

Pendekatan survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakuan perlakuan dalam pengumpulan

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan

sebagainya (Sugiyono, 2010: 12).
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Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan pengaruh penguasaan

Pengantar Akuntansi (X1), penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah (X2), dan

penguasaan Praktik Akuntansi (X3) terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi

(Y) pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2008 jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. variabel independen (variabel bebas), yaitu variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

atau variabel terikat (Sugiyono, 2010: 61). Variabel terikat dalam

penelitian ini terdiri dari penguasaan Pengantar Akuntansi (X1),

penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah (X2), dan penguasaan Praktik

Akuntansi (X3); dan

2. variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi atau

variabel yang terjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,

2010: 61). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar

Komputer Akuntansi (Y).

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yang terdiri dari penguasaan

Pengantar Akuntansi (X1), penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah (X2), dan

penguasaan Praktik Akuntansi (X3) dan variabel terikat, yaitu prestasi belajar
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Komputer Akuntansi (Y). Definisi konseptual masing-masing variabel adalah

sebagai berikut.

1. Penguasaan Pengantar Akuntansi

Pengantar Akuntansi merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dasar

akuntansi dan siklus akuntansi, yang meliputi tahap pencatatan, pengikhtisaran,

dan pelaporan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

2. Penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah

Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah yang mempelajari teknis

pembukuan finansial yang meliputi akuntansi kas kecil, aktiva, piutang,

persediaan, dan penyesuaian akuntansi serta akuntansi investasi surat berharga.

3. Penguasaan Praktik Akuntansi

Praktik Akuntansi merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana praktik

pengerjaan siklus akuntansi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada,

khususnya siklus akuntansi perusahaan dagang.

4. Prestasi Belajar Komputer Akuntansi

Prestasi belajar Komputer Akuntansi adalah nilai mata kuliah Komputer

Akuntansi yang diperoleh di akhir semester.

Berikut adalah tabel definisi operasional, indikator dan sub indikator tiap variabel.

Tabel 6. Indikator dan Sub Indikator Variabel

Variabel Definisi Operasional
Variabel

Indikator Sub Indikator Skala

Penguasaan
Pengantar
Akuntansi
(X1)

Penguasaan Pengantar
Akuntansi merupakan
kemampuan konsep
dasar akuntansi dan

1. Kemampuan
konsep dasar
akuntansi

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Interval
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Tabel 6. (lanjutan)

Variabel Definisi Operasional
Variabel

Indikator Sub Indikator Skala

siklus akuntansi yang
meliputi tahap
pencatatan,
pengikhtisaran, dan
pelaporan pada
perusahaan jasa dan
perusahaan dagang,
yang diukur melalui
tes yang diberikan.

2. Kemampuan
mengerjakan
siklus
akuntansi

3. Kemampuan
akuntansi
perusahaan
dagang

5. S
i
n
t
e

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Penguasaan
Akuntansi
Keuangan
Menengah
(X2)

Penguasaan Akuntansi
Keuangan Menengah
merupakan
kemampuan untuk
melakukan pembukuan
finansial yang
berkaitan akuntansi
kas kecil, aktiva,
piutang, persediaan,
dan penyesuaian
akuntansi serta
akuntansi investasi
surat berharga, yang
diukur melalui tes
yang diberikan.

1. Kemampuan
teknis
pembukuan
transaksi
akuntansi

2. Kemampuan
akuntansi
investasi
jangka
panjang dan
jangka
pendek

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Interval

Penguasaan
Praktik
Akuntansi
(X3)

Penguasaan Praktik
Akuntansi merupakan
kemampuan
melakukan simulasi
pengerjaan siklus
akuntansi berdasarkan
bukti-bukti transaksi
yang ada, khususnya
siklus akuntansi
perusahaan dagang,
yang diukur melalui
tes yang diberikan.

1. Kemampuan
melakukan
pencatatan
berdasarkan
bukti
transaksi

2. Kemampuan
melakukan
pengikhtisar-
an data
akuntansi

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Interval



64
Tabel 6. (lanjutan)

Variabel Definisi Operasional
Variabel

Indikator Sub Indikator Skala

. 3. Kemampuan
melakukan
penyusunan
laporan
keuangan

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Prestasi
Belajar
Komputer
Akuntansi
(Y)

Nilai mata kuliah
Komputer Akuntansi
yang diperoleh di
akhir semester.

Nilai yang
tercantum pada
daftar nilai akhir
semester mata
kuliah
Komputer
Akuntansi

- Interval

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui

dokumentasi dan menggunakan instrumen tes. Dokumentasi adalah data yang

berhubungan dengan variabel yang diteliti yang berupa benda–benda tertulis

seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, dokumen, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data

mengenai prestasi belajar Komputer Akuntansi.

Instrumen tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penguasaan

terhadap mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan

Praktik Akutansi. Instrumen tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta

alat lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau

prestasi berupa keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat

yang dimiliki. Adapun jenis instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini

adalah instrumen tes prestasi (achievement test), yaitu tes yang digunakan untuk
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mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu (Arikunto,

2006:151). Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif

yang berbentuk pilihan ganda.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data–data yang diperlukan dalam penelitian, diperlukan

instrumen penelitian. Instrumen penelitian tersebut perlu diuji keterandalannya

sehingga akan diperoleh data penelitian yang benar. Dalam penelitian ini,

instumen yang digunakan adalah instrumen tes yang diuji validitas, reliabilitas,

taraf kesukaran, dan daya pembedanya.

1. Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur atau

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas

instrumen tes dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus korelasi

Product Moment dengan angka kasar, yang dikemukakan oleh Carl Pearson

(Arikunto, 2006: 170), yaitu

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Dimana:

rxy = indeks korelasi
X    = skor butir soal
Y    = skor total
n     = jumlah responden
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Penafsiran harga koefisien dilakukan dengan mengonsultasikannya ke tabel harga

kritik r product moment. Jika harga r hitung lebih besar dari harga kritik dalam

tabel (r tabel), maka korelasi tersebut signifikan, sehingga instrumen valid.

Demikian sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka korelasi tidak

signifikan sehingga instrumen tidak valid.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan tingkat keterandalan suatu instrumen. Instrumen dikatakan

reliabel jika instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik dan dapat memberikan

hasil yang tetap (ajeg). Instrumen tes dalam penelitian ini diuji reliabilitasnya

dengan menggunakan rumus K-R. 21 yang dikemukakan oleh Kuder–Richardson

(Arikunto, 2006: 189):

= − 1 1 − ( − )
Dimana:

k   = banyaknya butir soal
Vt = varians total.

Varians dapat dihitung dengan rumus (Arikunto, 2007: 110):

= ∑ − (∑ )
Keterangan:

V = Varians
X = Jumlah skor item
N = Jumlah responden
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Hasil perhitungan reliabilitas ini (r hitung) selanjutnya diinterpretasikan dengan

indeks korelasi:

0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi
0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi
0,400 sampai dengan 0,599 = cukup
0,200 sampai dengan 0,399 = rendah
0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah
(Arikunto, 2007: 75).

3. Taraf  Kesukaran

Taraf kesukaran merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui

tingkat kesulitan dari suatu instrumen. Taraf kesukaran dihitung dengan rumus

(Arikunto, 2007: 208):

=
Dimana:

P  = indeks kesukaran
B  = banyaknya responden yang menjawab ssoal itu dengan benar
S  = jumlah seluruh responden.

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut.

Soal dengan P: 0,00 sampai dengan 0,29 adalah soal sukar.

Soal dengan P: 0,30 sampai dengan 0,69 adalah soal sedang.

Soal dengan P: 0,70 sampai dengan 1,00  adalah soal mudah (Arikunto, 2007:

210).
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4. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Daya

pembeda soal dapat diketahui melalui rumus berikut (Arikunto, 2007: 213).

= − = −
Keterangan:

D = daya pembeda
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar
PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.

Dengan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut (Arikunto, 2007: 218).

D: 0,00-0,19 = jelek (poor)
D: 0,20-0,39 = cukup (satisfactory)
D: 0,40-0,69 = baik (good)
D: 0,70-1,00 = baik sekali (excellent)
D: negatif = semua tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D

negatif sebaiknya dibuang saja.

Instrumen tes yang diujicobakan dalam penelitian berjumlah 74 soal, dengan

rincian sebagai berikut.

1. Item soal untuk instrumen variabel penguasaan Pengantar Akuntansi (X1)

sebanyak 30 butir.

2. Item soal untuk instrumen variabel penguasaan Akuntansi Keuangan

Menengah (X2) sebanyak 16 butir.
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3. Item soal untuk instrumen variabel penguasaan Praktik Akuntansi (X3)

sebanyak 28 butir.

Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh nilai r11 =0,778, sehingga dapat disimpulkan

bahwa instrumen tes memiliki reliabilitas yang tinggi. Selain itu, terdapat item

yang tidak valid, sebagai berikut.

1. Instrumen tes untuk variabel X1 sebanyak 13 item.

2. Instrumen tes untuk variabel X2 sebanyak 5 item.

3. Instrumen tes untuk variabel X3 sebanyak 11 item.

Item tes variabel X2, sebanyak 5 soal yang tidak valid dibuang dan item soal yang

valid digunakan sebagai instrumen. Untuk item tes variabel X1 dan X3 yang tidak

valid kemudian diperbaiki dan diujicobakan kembali. Setelah diujicobakan

kembali, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Item yang tidak valid sebanyak 5 butir kemudian dibuang dan item yang

valid digunakan sebagai instrumen.

2. Item yang tidak valid untuk instrumen variabel X3 sebanyak 6 butir

kemudian dibuang dan item yang valid digunakan sebagai instrumen.

3. Reliabilitas tes sebesar r11=0,778, sehingga instrumen tes memiliki

reliabilitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil uji coba pertama dan kedua, instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah 59 butir soal, dengan rincian sebagai berikut.

1. Instrumen X1 sebanyak 25 butir.

2. Instrumen X2 sebanyak 11 butir.

3. Instrumen X3 sebanyak 23 butir.



70
Hasil uji coba pertama dan kedua instrumen penelitian secara lengkap dapat

dilihat pada lampiran.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Persyaratan Statistik Parametrik

1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normalitas data sampel yang diambil dari

sejumlah populasi tertentu dengan tujuan apakah jumlah sampel yang diambil

tersebut sudah representatif atau belum sehingga kesimpulan penelitian yang

diambil dari sejumlah sampel bisa dipertanggungjawabkan (Rusman, 2008: 58).

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik

Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Rumusan hipotesis uji normalitas adalah sebagai

berikut.

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Tolak H0 apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, yang berarti

distribusi sampel tidak normal.

2. Terima H0 apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, yang berarti

distribusi sampel adalah normal.
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1.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Untuk

melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut.

H0 = varians populasi adalah homogen

H1 = varians populasi adalah tidak homogen.

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan Levene Statistic dengan

kriteria pengujian sebagai berikut.

1. Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima.

2. Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima.

2 Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Linear Ganda

2.1 Uji Linearitas dan Keberartian Garis Regresi

Uji Kelinearan Regresi

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi bentuknya

linear atau tidak. Menurut Sutrisno Hadi (2004 : 2) uji ini dimaksudkan untuk

mengetahui linearitas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji

kelinieran regresi linier multipel dengan menggunakan statistik F dengan rumus:

=
Keterangan:
S2TC = Varian Tuna Cocok
S2G = Varian Galat.
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Kriteria pengujian :

Apabila F hitung<F tabel maka Ho ditolak yang menyatakan linear dan sebaliknya,

jika F hitung>F tabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak linear. Dengan taraf

nyata α = 0,05, dk pembilang (k – 2) dengan dk penyebut (n – k). Untuk mencari

F hitung digunakan tabel ANAVA (Analisis Varians) sebagai berikut.

Tabel 7. Analisis varias (ANAVA) untuk uji kelinieran regresi

Sumber Varians dk Jumlah Kuadrat
(JK)

Kuadrat Tengah
(KT) Fhitung

Tuna Cocok k - 2 JK (TC) = ( )− 2
Galat/kekeliruan n JK (G) = (T) – JK

(a) – JK (b/a) = ( )− 2
Keterangan:

JK (a) = (∑ )
JK (b/a) = ∑ − (∑ )(∑ )
JK (G) = ∑ ∑ − (∑ )
JK (T) = JK (a) – JK (b/a)
JK (T) = ∑
JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians Regresi
S2

sis = Varians Sisa
n = Banyaknya Responden.

Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien arahnya

berarti atau tidak. Uji keberartian regresi multipel menggunakan statistik F dengan

rumus :

=
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Keterangan:==
Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut (n – 2) dengan  = 0,05. Kriteria

pengujian keberatian regresi sebagai berikut.

1. Apabila Fhitung > Ftabel, dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut (n – 2)

dengan  = 0,05, maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi berarti

untuk mengambil keputusan.

2. Sedangkan jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan koefisien

arah regresi tidak berarti.

3. Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 8. Analisis varians (ANAVA) untuk uji keberartian regresi

Sumber
Varians dk Jumlah Kuadrat

(JK) Kuadrat Tengah (KT) Fhitung

Koefisien 1 JK (a) JK (a)
Regresi (b/a)

Sisa

1

n - 2

JK (b/a)

JK (s)

S2reg = JK (b/a)

= ( )− 2
Keterangan:
JK (T) = ∑
JK (a) =(∑ )⁄
JK (b/a) = ∑ − (∑ )(∑ )
JK (s) = JK (T) – JK (a) – Jk (b/a)
S2

reg = Varian regresi
S2

sis = Varian sisa
N = banyaknya responden (Riduwan, 2004: 186).



74
2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian untuk asumsi multikolinearitas

yang menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala

multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel

independen dan ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel

independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode uji

multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi

product moment sebagai berikut.

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Dimana:
rxy = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y
X  = skor gejala X
Y  = skor gejala Y
N  = jumlah sampel.

Dengan df= N-1-1, dengan tingkat alpha yang ditetapkan. Kriterianya apabila

rhitung < rtabel, maka tidak terjadi multikorelasi antar variabel independen

(Sudarmanto, 2005: 141). Rumusan hipotesis untuk uji multikolinearitas ini yaitu

H0 = tidak terdapat hubungan antarvariabel independen

H1 = terdapat hubungan antarvariabel independen.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya jika

rhitung > rtabel maka H0 diterima.
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2.3 Uji Autokorelasi

Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik d

Durbin–Waston. Tahap–tahap pengujian Durbin–Waston sebagai berikut.

a. Carilah nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari persamaan

yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan:

d = ∑ ( − ) ∑
b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat Tabel Statistik Durbin–Waston untuk mendapatkan nilai–nilai kritis d

yaitu nilai Durbin–Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston, d1.

c. Dengan terlebih dahulu menggunakan Hipotesis nol dan hipotesis

alternatif:

H0 : ρ≤0 (tidak ada autokorelasi positif)

Ha : ρ≥0 (ada autokorelasi positif).

Mengambil keputusan yang tepat, yaitu

jika d<dL , tolak H0;

jika d>du, tidak menolak H0; dan

jika dL≤d≤du , tidak tersimpulkan.

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama,

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah–langkah 1 dan 2 persis sama

dengan langkah di atas, sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis

nol bahwa tidak ada autokorelasi.

H0 : ρ=0
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Aturan keputusan yang tepat yaitu

apabila d<dL menolak H0;

apabila d>4–dL menolak H0;

apabila 4–d>du tidak menolak H0; dan

apabila yang lainnya, tidak tersimpulkan (Sarwoko, 2005: 141).

Rumusan hipotesisnya yaitu (Sudarmanto, 2005:143)

H0 : tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan

H1 : terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

Rumusan hipotesisnya yaitu (Sudarmanto, 2005:143)

H0 : tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan

H1 : terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

Kriteria pengujian:

Apabila nilai statistik Durbin–Waston berada di antara angka 2 atau

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki autokorelasi (Rietvield dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005:

147).

2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variasi residual

absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Gujarati dalam

Sudarmanto (2005: 148), menyatakan pendekatan yang digunakan untuk

mendeteksi ada tidaknya heteroskodestisitas, yaitu rank korelasi dari Spearman.
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Pengujian rank korelasi spearman adalah sebagai berikut.

= 1 − 6 ∑( − 1)
dimana
rs = koefisien korelasi Spearman, dimana nilai rs adalah -1 ≤  r  ≤ 1.
di = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada 2 karakteristik yang berbeda

dari individu atau fenomena ke i.
n = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Langkah-langkah pengujian Rank-Spearman adalah sebagai berikut (Firdaus,

2004: 107—108).

a. Buat model regresinya: Yi = βo + β1 X1 + Ui
b. Carilah nilai-nilai variabel gangguan penduga ei
c. Ranking nilai-nilai ei itu serta nilai-nilai dan Xi yang bersangkutan

dalam urutan yang semakin kecil atau semakin besar.
d. Hitunglah koefisien regresi penduga Rank Spearman dengan

rumus

= 1 − 6 ∑( − 1)
Dimana: di menunjukkan perbedaan setiap pasang rank

n menunjukkan jumlah pasangan rank

e. Bila rs mendekati ± maka kemungkinan besar terdapat
heteroskidastisitas dalam model itu, sedangkan bila rs mendekati 0
maka kemungkinan adanya heteroskidastisitas kecil.

Kriteria pengujiannya adalah:

Apabila koefisien signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar dari alpha yang
ditetapkan (0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskidastisitas diantara
data pengamatan tersebut, yang berarti menerima H0. Sebaliknya, bila koefisien
signifikansi (nilai probabilitas) lebih kecil dari alpha yang ditetapkan (0,05), maka
dapat dinyatakan terjadi heteroskidastisitas diantara data pengamatan tersebut,
yang berarti menolak H0 (Sudarmanto, 2005:157).
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Rumusan hipotesisnya adalah (Sudarmanto, 2005:148):

H0 = tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan

nilai mutlak dari residual

H1 = ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai

mutlak dari residual.

I. Pengujian Hipotesis

Apabila regresi telah dinyatakan linear dan berarti, maka selanjutnya dapat

dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan rumus regresi linear sederhana dan regresi linear multipel.

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, hipotesis

kedua, dan hipotesis ketiga dari penelitian ini.

Hipotesis pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H0 = Tidak ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

H1 = Ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.
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Hipotesis kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H0 = Tidak ada pengaruh penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah terhadap

prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

H1 = Ada pengaruh penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H0 = Tidak ada pengaruh penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi belajar

Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

H1 = Ada pengaruh penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi belajar

Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

Untuk menyatakan pengaruh masing–masing variabel X terhadap prestasi belajar

Komputer Akuntansi (variabel Y) digunakan teknik analisis regresi linier

sederhana yaitu
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Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus:

= (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )∑ (∑ )
= ∑ − (∑ )(∑ )∑ (∑ )

Keterangan:
= Subyek dalam variabel yang diprediksikan

a =  Nilai Intercept (konstanta) harga Y jika X = 0
b = Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan

nilai peningkatan atau penurunan variabel Y
X =  Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu.

Untuk mengetahui taraf signifikan pengaruh tiap variabel X terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi (Y) diuji dengan uji t sebagai berikut.

=
Keterangan:

to = Nilai teoritis observasi
b   = Koefisien arah regresi
Sb = Standar deviasi.

Kriteria pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut.
Jika to>t tabel maka Ho ditolak dan jika to≤t tabel maka Ho diterima.
Jika to<-t tabel maka Ho ditolak dan jika to≥t tabel maka Ho diterima.
Jika to< -t t/2 atau to>t/2 maka Ho ditolak dan jika –t t/2< t/2 maka Ho
diterima t tabel diperoleh dari daftar distribusi dengan peluang (1-α)
dan dk = n-2. (Sudjana, 2005: 325).
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2. Uji Regresi Linear Multipel

Hipotesis keempat dalam penelitian ini diuji dengan uji regresi linear multipel.

Analisis regresi linear multipel merupakan suatu model untuk mengukur pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat dimana variabel bebasnya terdiri dari 2

atau lebih peubah ( X1, X2, X3,...... Xk). Persamaan analisis linear multipel yang

harus diselesaikan adalah= + + + + (Sudjana, 2005: 347).

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas, sehingga persamaan yang harus

diselesaikan adalah= + + +
Adapun hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H0 = tidak ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi, penguasaan

Akuntansi Keuangan Menengah, dan penguasaan Praktik

Akuntansi terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi;

H1 =  ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi, penguasaan Akuntansi

Keuangan Menengah, dan penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi.

Untuk menguji hipotesis pada regresi multipel digunakan rumus F sebagai berikut

(Sudjana, 2005: 355).

= ( − − 1)
Keterangan:
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n = Banyaknya responden
k = Banyaknya kelompok
JK(reg) = b1∑X1Y + b2∑X2Y+b3∑X3Y
JK(res) = ∑Y2 – JKreg .

Dengan kriteria pengujian:

Jika Fhitung>Ftabel , dengan dk pembilang=k dan dk penyebut=n–k=1 dengan

α=0,05, maka Ho ditolak. Sebaliknya, jika Fhitung<Ftabel , maka Ho diterima.


