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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian  

 Sekaran & Bougie (2016:193) mengungkapkan bahwa: 

 “Measurement is the assignment of numbers or other symbols to 

characteristics (or attributes) of object according to prespecified set of 

rules. To be able to measure you need an object and attributes of the 

object, but you also need a judge.”  

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015:5) menyebutkan bahwa 

pengertian subjek penelitian adalah sebagai berikut : 

“Subjek penelitian adalah unit analisis atau unit observasi yang akan 

diteliti.” 

 Objek dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Atribut atau 

karakteristik yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, 

dan pelatihan akuntansi. Subjek dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

provinsi Jawa Barat tahun 2018.  

3.2 Metode Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2013:2) menyebutkan bahwa pengertian metode 

penelitan adalah sebagai berikut :  

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.” 
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 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksplanatori dengan pendekatan survei.   

 Menurut Sugiyono (2013:6) menyebutkan bahwa metode eksplanatori 

adalah sebagai berikut :  

“Metode eksplanatori adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu, tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya mengedarkan kuesioner, 

test, wawancara dan sebagainya.” 

3.3 Unit Analisis 

 Menurut Zulganef (2008:121) menyebutkan bahwa pengertian unit analisis 

adalah sebagai berikut:  

“Unit analisis adalah unit dimana data, informasi diperoleh yakni berkaitan 

dengan dimensi waktu. Sumber informasi mengenai variabel tersebut 

dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau artefak sosial (social 

artifacts).”  

 Sedangkan menurut Nuryaman & Christina (2015:16) menyebutkan 

bahwa pengertian unit analisis adalah sebagai berikut:  

“Unit analisis adalah tingkat satuan data yang akan dikumpulkan selama 

penelitian berlangsung.”  

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden yaitu pemilik UMKM 

yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 

2018. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi Penelitian  

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015:101) menyebutkan bahwa 

pengertian populasi adalah sebagai berikut :  
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“Populasi adalah menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian, atau 

suatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi.”  

 Menurut Sugiyono (2013:80) menyebutkan bahwa pengertian populasi 

adalah sebagai berikut :  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”  

 Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mikro, kecil,  dan 

menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi 

Jawa Barat tahun 2018 yang teridiri dari 156 UMKM.   

3.4.2 Sampel Penelitian  

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015:101) menyebutkan bahwa 

pengertian sampel adalah sebagai berikut :  

“Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang 

dipilih dari populasi. Dengan kata lain, yang membentuk sampel hanyalah 

beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh elemen.”  

 Menurut Sugiyono (2013:81) menyebutkan bahwa pengertian sampel 

adalah sebagai berikut : 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability 

sampling dengan metode simple random sampling. Menurut Sugiyono (2013:82) 

menyebutkan bahwa pengertian probability sampling adalah sebagai berikut : 

“Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.” 
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 Menurut Sugiyono (2013:82) menyebutkan bahwa pengertian simple 

random sampling adalah sebagai berikut : 

“Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu”. 

 Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus 

dari Slovin dalam Umar (2011:141) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

n = Sampel  

N = Populasi  

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir. (catatan: umumnya digunakan 1 % atau 0,01, 5 % atau 

0,05, dan 10 % atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti). 

 Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 156 orang dan 

presentase kelonggaran ditetapkan 5%, maka besarnya sampel pada penelitian ini 

adalah :  

 Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :  

 

 

 n = 112,23 dibulatkan menjadi 112 

 Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 112 orang. 

n = 
𝑁

1+𝑁 𝑒2 

n = 
156

1+156 (0,05)2 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian ini memerlukan data dan informasi yang dapat diuji 

keabsahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data sehingga 

dapat membantu pencapaian hasil penelitian yang baik. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan atau 

memperoleh data langsung melalui cara : 

a. Kuesioner  

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

membuat pernyataan dan mengajukannya kepada responden.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan adalah teknik perolehan data dengan 

mempelajari buku-buku, literatur-literatur, serta jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang dituju. Perolehan penelitian 

kepustakaan juga dapat diperoleh dengan cara pencarian melalui internet, 

dan sebagainya.  

3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

 Operasionalisasi variabel tentunya diperlukan untuk menentukan jenis, 

indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait di dalam penelitian, 

sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara 

benar sesuai dengan judul penelitian (Narimawati, 2010:31). 
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1. Variabel Bebas (Independent Variable)  

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015:42) menyebutkan bahwa 

variabel bebas adalah sebagai berikut :  

“Variabel independen (bebas) adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan 

nilai (variance) pada variabel independen dapat menyebabkan 

perubahan nilai variabel dependen.” 

 Menurut Sugiyono (2013:39) menyebutkan bahwa variabel bebas 

adalah sebagai berikut :  

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”.  

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, 

pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi.  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015:43) menyebutkan bahwa 

variabel terikat adalah sebagai berikut :  

“Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian peneliti, karena variabel ini yang sering dianggap sebagai 

masalah penelitian.” 

 

 Menurut Sugiyono (2013:39) menyebutkan bahwa variabel terikat 

adalah sebagai berikut :  

“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 

 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM. Untuk dapat memahami konsep dan 
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pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka akan disajikan 

operasionalisasi variabel yaitu sebagai berkut : 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel  

Variabel Definisi variabel  Indikator Variabel  Skala 

Tingkat 

Pendidikan 

(X1) 

Tingkat pendidikan adalah 

suatu proses jangka 

panjang yang 

menggunakan prosedur 

sistematis dan 

terorganisir, yang mana 

tenaga kerja manajerial 

mempelajari pengetahuan 

konseptual dan teoritis 

untuk tujuan-tujuan umum 

(Mangkunegara, 2003:50)  

a. Jenjang Pendidikan  

b. Kesesuaian Jurusan 

(Undang-Undang No 20 

Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan 

Nasional) 

Ordinal  

Pengetahuan 

Akuntansi 

(X2)  

Pengetahuan merupakan 

persepsi jelas akan apa 

yang dipandang sebagai 

fakta, kebenaran, atau 

kewajiban, informasi dan / 

atau pelajaran yang 

dipelihara dan diteruskan 

oleh peradaban (Timotius, 

2000:82) 

a. Pengetahuan 

deklaratif  

b. Pengetahuan 

prosedural 

 (Bonner dan Walker, 

1994) ; (Spilker, 1995) 

 

 

Ordinal  

Pelatihan 

Akuntansi 

(X3) 

Pelatihan adalah sebuah 

proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian 

tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin 

a. Keikutsertaan 

responden dalam 

pelatihan akuntansi 

b. Perlunya pelatihan 

sesuai bidang usaha 

Ordinal  
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terampil dan mampu 

melaksanakan tanggung 

jawab dengan semakin 

baik, sesuai dengan 

standar. (Mangkuprawira, 

2002:135) 

untuk meningkatkan 

kinerja 

c. Kesediaan mengikuti 

pelatihan akuntansi 

d. Pelatihan akuntansi  

penting untuk 

memperbaiki kinerja 

 (Holmes dan Nicholls, 

1988) 

Pelaporan 

Keuangan 

UMKM 

Berdasarkan 

SAK 

EMKM (Y) 

Pelaporan keuangan 

adalah segala bentuk 

kegiatan yang berupa 

penyediaan dan penyajian 

informasi keuangan dalam 

suatu laporan keuangan. 

SAK EMKM diharapkan 

mampu membantu pelaku 

UMKM dalam menyusun 

laporan keuangan 

sehingga memudahkan 

pelaku UMKM 

mendapatkan akses 

pendanaan (SAK EMKM, 

2018). 

a. Proses Pelaporan  

b. Penyajian wajar 

laporan keuangan 

 (SAK EMKM, 2018) 

Ordinal  

 Dalam operasionalisai variabel ini semua diukur oleh instrumen pengukur 

dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. 

Skala likert merupakan teknik mengukur sikap dimana objek diminta untuk 

mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap 

masing-masing pernyataan (Noor, 2011:128). Skala likert pada umumnya 
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dianggap sebagai skala interval (Nuryaman dan Christina, 2015:93). Oleh karena 

itu sehubungan dengan penelitian ini skala likert diperlakukan sebagai skala 

interval. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk 

kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Ukuran yang 

digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji 

variabel independen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. 

Nuryaman dan Christina (2015:93) menyatakan bahwa dalam menentukan skala 

likert adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Skala Likert  

Sangat 

Tidak Setuju  

Tidak Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 5 

Sumber: Nuryaman dan Christina (2015:93) 

 Dengan menggunakan pedoman tersebut, peneliti menggunakan lima 

jenjang kriteria. Berikut disajikan mengenai skoring untuk jawaban kuesioner: 

Tabel 3.3 

Skoring untuk jawaban responden  

Jawaban Responden Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS)  2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  1 
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3.7 Metode Analisis Data  

3.7.1 Uji Validitas  

 Dalam suatu penelitian data yang diperoleh harus mempunyai kriteria 

tertentu agar tujuan penelitian dapat tercapai. Data yang sesuai dengan kriteria 

tertentu disebut juga dengan data yang valid. Menurut Sugiyono (2013:121) valid 

menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.  

 Menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu 

dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi 

product moment pearson menurut Arikunto (2013:314) sebagai berikut:  

 

Sumber: Uma Sekaran (2011:166) 

Keterangan:  

r = Koefisien validitas  

X = Skor pada subjek item n 

Y = Skor total subjek  

n = Banyaknya sampel atau banyak data di dalam sampel  

 Untuk menguji valid atau tidaknya suatu alat ukur, biasanya syarat 

minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah jika r = 0,30. Maka jika korelasi 

skor total ≤0,30 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Untuk 

mengetahui standar penilaian untuk validitas dapat dilihat dari table 3.4 

 

 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

)
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Tabel 3.4 

Standar Penilaian Untuk Validitas  

Kriteria Validity  

Good 0,50 

Acceptable 0,30 

Marginal 0,20 

Poor 0,10 

Sumber : Barker et al (2002) 

3.7.2 Uji Reliabilitas   

 Menguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Koefisien Alpha 

(Cronbach Alpha), yaitu melakukan pembelahan tes tidak hanya terbatas ke dalam 

dua belahan saja melainkan beberapa belahan apabila diperlukan. Rumus 

koefisien Alpha (α) dari Cronbach Alpha dengan taraf signifikansi 5% menurut 

Ghozali (2013: 125)  adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

r = Reliabilitas Instrumen 

k = Jumlah butir pertanyaan 

∑ 𝑆𝑖 = Jumlah varian butir 

𝑆𝑡 = Jumlah varian total 

 Barker et al (2002:70) mengungkapkan bahwa sekumpulan butir 

pertanyaan yang mengukur variabel dapat diterima jika memiliki koefisien 

reabilitas ≥0,70. Untuk mengetahui standar penilaian untuk reabilitas dapat dilihat 

dari table 3.5 

𝑟 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑡
] 
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Tabel 3.5 

Standar Penilaian Untuk Reliabilitas  

Kriteria Reliability 

Good 0,80 

Acceptable 0,70 

Marginal 0,60 

Poor 0,50 

Sumber : Barker et al (2002) 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

 Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk 

menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati 

kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, 

maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. 

3.7.3.1 Uji Normalitas  

 Menurut Ghozali (2013:154) uji normalitas memiliki tujuan sebagai 

berikut:  

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.” 

  Untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal 

atau tidak dapat dilakukan dengan teknik uji normalitas Kolmogorov Smirnov. 

Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari alpha 5%, maka 

menunjukkan distribusi data normal. 
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3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu penelitian ke penelitian 

yang lain. Jika variabel dari residual satu penelitian ke penelitian yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 

2013:134). 

  Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan 

melihat grafik scaterplot antar prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antara 

SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah 

60 residualnya (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandardisasi, 

analisisnya adalah:  

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) 

maka terjadi heterokedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.7.3.3 Uji Multikolonieritas  

  Menurut Ghozali (2013:103) uji multikolonieritas memiliki tujuan sebagai 

berikut:  



39 
 

“Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas”. 

  Model regresi yang baik adalah tidak ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas, namun jika terjadi maka model regresi tersebut tidak orhohonal, 

yaitu nilai korelasi tidak sama dengan nol antara variabel bebasnya.  

  Untuk menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan 

dengan memperhatikan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. 

Apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance mendekati 1, maka 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem 

multikolonieritas (Ghozali, 2013: 104). 

3.7.4 Rancangan Analisis  

 Untuk melakukan sebuah analisis data dan pengujian hipotesis, langkah 

awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan metode apa yang digunakan 

untuk menganalisis data hasil penelitian dan merancang metode untuk menguji 

sebuah hipotesis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.  

3.7.4.1 Analisis Deskriptif  

 Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:147) adalah sebagai 

berikut:  

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dan generalisasi.” 

  Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian 
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deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan di 

lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya akan diolah menjadi 

data. Data tersebut kemudian di analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.  

  Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini 

metode deskriptif sangat erat kaitannya dengan metode kuantitatif, yang dimaksud 

dengan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).  

  Sudjana (2005:47) menjelaskan rumus analisis deskriptif sebagai berikut: 

Skor Minimum = 1 

Skor Maksimum = 5 

Interval  = Skor Maksimum – Skor Minimum 

   = 5 – 1 = 4 

Jenjang  = 5 

Jarak Interval  = Interval : Jenjang (5) 

   = 4 : 5 = 0,8 

  Sehingga melalui perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat jawaban 

responden pada setiap item pertanyaan dengan tafsiran daerah sebagai berikut:  

 

     

     

 

Gambar 3.1 

Garis Kontinum 

Sangat 

Tidak Baik 
Tidak Baik 

Cukup 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 

1 1,8 2,6 3,4 4,2 5 
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3.7.4.2 Analisis Data Verifikatif 

 Sangat Setuju Tujuan dari analisis data dan iterpretasi yaitu untuk 

menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan pada langkah penelitian 

sebelumnya, sehingga hasil analisis data dan interpretasinya, dapat dijadikan dasar 

dalam membuat kesimpulan (Nuryaman dan Christina, 2015;115).  

 Menurut Sugiyono (2013:6) mendefinisikan metode verifikatif sebagai 

berikut:  

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil 

penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.” 

 Dalam penelitian ini, analisis data verifikatif bermaksud untuk mengetahui 

hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan 

akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap pelaporan keuangan berdasarkan SAK 

EMKM. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y), metode analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi berganda dan analisis koefisien determinasi.   

3.7.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda   

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen (Ghozali, 2013:93). Jika dalam persamaan regresi 

hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai 

persamaan regresi sederhana, sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, 

maka disebut sebagai regresi berganda (Noor, 2011:179). Persamaan regresi linier 

berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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 Keterangan: 

 Y = Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 

 α = Nilai Y pada perpotongan garis linier dengan sumbu vertical Y 

 β1 = Koefisien regresi Tingkat Pendidikan  

 β2 = Koefisien regresi Pengetahuan Akuntansi 

 β3 = Koefisien regresi Pelatihan Akuntansi  

 X1 = Tingkat Pendidikan  

 X2 = Pengetahuan Akuntansi  

 X3 = Pelatihan Akuntansi 

 e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian  

3.7.4.2.2 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013:98).  

3.8 Pengujian Hipotesis 

 Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of Fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

𝑌 = 𝑎 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 
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kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2013:98). 

3.8.1 Uji Parsial (t-test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:99).  

 Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah tingkat pendidikan, 

pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi, sedangkan variabel dependennya 

adalah pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.  

 Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai 

berikut:  

1. Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5% 

Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2. Menghitung Uji t: 

 

  Keterangan: 

  t = Nilai t 

  r = Nilai koefisien  

  n = Jumlah sampel 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

1 − 𝑟2
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3. Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Ho ditolak jika t statistik  0,05 atau thitung> ttabel 

b. Ho diterima jika t statistik > 0,05 atau thitung< ttabel 

3.9 Penarikan Kesimpulan  

 Dari hipotesis yang peneliti telah kemukakan, dapat ditarik kesimpulan 

apakah variabel independen secara simultan maupun secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, 

ditunjukkan dengan penolakan hipotesis nol (Ho) atau penerimaan hipotesis 

alternative (Ha).  


