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Bab III 

Metode Penelitian 

 

A. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga baik pegawai akademik 

maupun pegawai non akademik dan merupakan pegawai tetap 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Semua populasi 

merupakan sampel yang akan diteliti dalam penelitian. 

Dimana sampel yang diambil merupakan pegawai tetap agar 

orang tersebut ikut kedalam program Dana Pensiun yang 

ditawarkan oleh Yayasan Perguruan Tinggai Kristen Satya 

Wacana kepada setiap pekerja atau pegawai tetaap, dimana 

Yayasan merupakan Lembaga Pemberi Kerja, hal ini 

didasarkan oleh Keputusan Mentri Keuangan tentang 

pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun 

Satya Wacana No. 183 Pasal 1 mengenai ketentuan umum 

dari Dana Pensiun Satya Wacana.  

Data yang diperoleh dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen 

Satya Wacana jumlah populasi dari pegawai tetap akademik 

dan non akademik Universitas Kristen Satya Wacana masing-

masing sebanyak 285 pegawai akademik dan 316 pegawai non 

akademik. Hal ini berbeda dari data yang diperoleh di 

lapangan dimana hanya ada 254 pegawai akademik dan 

hanya ada 143 pegawai non akademik. Jadi total jumlah 

populasi dalam penelitian ini untuk pegawai akademik dan 
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non akademik Universitas Kristen Satya Wacana adalah 

sebanyak 397 pegawai tetap akademik dan non akademik.  

 

B. Pengukuran Konsep 

Untuk dapat menjadi suatu hasil yang dapat dipercaya, 

maka suatu konsep yang digunakan dalam penelitian harus 

dapat diukur secara nyata sehingga dapat dilakukan analisis 

dan interpretasi data dari hasil penelitian, dimana penelitian 

ini melibatkan konsep kesadaran pensiun, perilaku 

pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan keuangan 

serta konsep precautionary motive. Setiap konsep ini akan 

diukur pada skala interval, dengan menggunakan skala Likert 

dengan memberikan skor terhadap masing-masing jawaban, 

dimana dimensi faktor untuk setiap jawaban akan diukur 

dengan 5 skor, yaitu 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk tidak 

setuju. Defenisi yang ada ditunjukan untuk memperoleh 

pengertian yang jelas mengenai variabel-variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini serta menghindari salah pengertian dan 

penafsiran. Adapun rumusan untuk pengukuran setiap 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
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Tabel 3.1 

Konsep dan Indikator Empirik 

Dimensi 

Faktor 

Diferentia Spesifica Indikator 

Kesadaran 

Pensiun 

 

 

 

 

 

Kemauan seseorang 

untuk lebih 

mengetahui dan 

memahami pentingnya 

menyisihkan dana atau 

melakukan kegiatan 

untuk menghadapi 

keadaan/kondisi 

setelah mereka tidak 

lagi bekerja. 

 Mencari tau informasi 

mengenai program 

pensiun. 

 Keinginan untuk dapat 

membagi pendapatan saat 

ini untuk masa pensiun 

 Melakukan perencanaan 

untuk pensiun.  

Self-Control Cara yang dilakukan 

oleh individu untuk 

mengendalikan 

perilaku penggunaan 

uang guna mencapai 

tujuan dan rencana 

yang telah ditentukan. 

 Memegang uang 

seperlunya 

 Mengetahui secara pasti 

jumlah pendapatan dan 

pengeluaran 

 Membuat pos-pos 

anggaran 

 Mengendalikan 

pengeluaran 

 Mengutamakan 

pengeluaran penting 

untuk penghematan 

 Membiasakan menabung 

 Menghindari Kredit 
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Precautionary 

Motive  

 

Antisipasi yang 

dilakukan dengan 

menyisihkan dana yang 

dimiliki untuk 

menghadapi kebutuha 

tak terduga saat 

pensiun. 

 Menyisihkan sebagian 

dari penghasilan untuk 

kebutuhan tak terduga.  

 Melakukan setoran rutin 

untuk kebutuhan tak 

terduga. 

 Membatasi diri untuk 

penggunaan dana darurat 

untuk kebutuhan tak 

terduga. 

 

Sumber: Data Sekunder, 2012 

 

Untuk variabel demografi yang merupaka salah satu 

variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu,  pendapatan, 

lama bekerja, dan jumlah anggota keluarga akan 

dikategorikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dengan melihat nilai dari setiap kategori. Sedangkan untuk 

kategori Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Suami atau 

Istri yang memiliki pekerjaan atau tidak akan menggunakan 

dummy varaible, yaitu menggunakan skor 1 untuk laki-laki 

dan 0 untuk perempuan bagi kategori jenis kelamin, 

sedangkan untuk jawaban ya diberi nilai 1 dan jawaban tidak 

berikan nilai 0 untuk kategori Status perkawinan dan suami 

atau istri yang memiliki pekerjaan.  
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C. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian yang dilakukan dengana menggunakan 

pendekatan kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer. Data primer ini akan diperoleh dari 

penelitian survei yaitu melalui penyebaran kuesioner. 

Kuesioner yang disusun terdiri dari 3 bagian yaitu; Informasi 

seputar identitas pekerja atau pegawai, dalam penelitian ini 

lebih dikenal dengan Faktor Demografi dari pekerja atau 

pegawai sendiri. Hal ini digunakan untuk menjawab persoalan 

penelitian mengenai karakteristik pekerja atau pegawai yang 

membentuk perilaku pengendalian diri dalam pengelolaan 

keuangan dan motif berjaga-jaga dari pegawai untuk 

menghadapi masa pensiun. Bagian kedua yang dilihat dari 

kuesioner yang disebar adalah pandangan pegawai terhadap 

kesadaran mereka dalam menghadapi masa pensiun, ini 

dilakukan untuk melihat bagaimana mempengaruhi perilaku 

pegawai dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki dan motif 

pencegahan dalam menghadapi masa pensiun. Pada bagian ini 

terdapat beberapa pernyataan yang akan dijawab oleh 

responden, mengenai kesadaran pensiun sebanyak 3 

pernyataan, mengenai pengendalian diri atau self control 

sebanyak 7 pernyataan dan mengenai motif berjaga-jaga atau 

precautionary motif sebanyak 3 pernyataan, dimana ke 13 

pernyataan dibuat berdasarkan indikator dari ketiga variabel 

tersebut. Penyebaran kuisioner diberikan kepada pegawai 

tetap Akademik dan Non Akademik Universitas Kristen Satya 

Wacana.  
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 Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga dari tanggal 22 April 2013 sampai dengan 

tanggal 13 Mei 2013.  

  

D. Teknik Analisis  

Teknik analisis akan menjawab pertanyaan dengan cara 

bagaimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau hipotesis 

yang telah dirumuskan (Supramono dan Utami, 2004). 

Meskipun penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yaitu 

berusaha untuk melihat pengaruh antara beberapa variabel 

yang dapat menjelaskan hipotesa yang akan diuji, perlu 

didahului dengan menerapkan teknik analisis deskriptif. 

Teknik analisis deskriptif perlu dilakukan untuk 

menggambarkan profil data sampel, sebelum memanfaatkan 

teknik analisis statistika inferensi yang mempunyai fungsi 

untuk menguji hipotesis. Untuk mengetahui tingkatan skala 

dalam perhitungan rata-rata digunakan interval sebagai 

berikut:  

 

 

Di mana: 

I  = Interval 

Maksimum = Maksimum atau nilai jawaban tertinggi 

Minimum = Minimum atau nilai jawaban terendah 

K  = Kalsifikasi yang hendak dibuat, dalam hal ini 

akan ditetapkan sebanyak 5 klasifikasi. 

I =  Maksimum-Minimum 

                        K 
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Dengan demikian dapat diketahu bahwa:  

 I  = 5 – 1 

                  5 

            = 0,8 

Sehingga dari situ dapat ditentukan interval kategori jawaban 

yang digunakan dalam penelitian ini tampak pada tabel 

berikut ini:  

      Tabel 3.2 

Interval Kategori Jawaban 

Tingkatan 

Skala 

Interval Kategori Jawaban 

1 1.00-1.80 Sangat Tidak Setuju 

2 1.81-2.60 Tidak Setuju 

3 2.61-3.40 Ragu-Ragu 

4 3.41-4.20 Setuju 

5 4.21-5.00 Sangat Setuju 

Sumber: diolah sendiri 

 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data terlebih 

dahulu diuji dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji 

validitas merupakan tingkat kemampuan suatu instrument 

untuk mengungkapkan apakah penelitian yang dilakukan 

benar-benar akurat, sehingga instrument tersebut benar-

benar mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Menurut Ihalauw (2004), indikator empirik yang valid akan 

sekaligus juga reliable, sebaliknya indikator yang reliable tidak 

dengan sendirinya valid mengingat kemungkinan terjadinya 

kesalahan sistematis. Salah satu teknik pengujian validitas 
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sekaligus reliabilitas adalah corrected item to total correlation 

coefficient. Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang dari waktu ke waktu konsisten dan stabil. 

Ketentuan reliabilitas suatu indikator kuesioner  dilihat dari 

output SPSS pada kolom Cronbach’s Alpha.  

Dalam penggunaan model analisis regresi linear berganda, 

agar dihasilkan Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) harus 

dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolionearitas, agar memenuhi 

kriteria sehingga dapat menghasilkan penduga yang sahih 

(Supramono dan Utami, 2004). Uji normalitas dimaksudkan 

untuk mendeteksi normalitas data. Proses uji normalitas data 

dilakukan untuk mendeteksi data agar asumsi dalam statistik 

pararmetrik terpenuhi, dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov. Data dikatakan terdistribusi normal jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0.05.  

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi 

apakah terdapat gejala korelasi antar variabel independen 

yang satu dengan variabel independen yang lain, pengujian ini 

dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Multikolineritas terjadi jika nilai tolerance 

dibawah 0.10 dan VIF diatas 10.0 (Supramono dan Jony, 

2003). Alternative lain dengan melihat hasil koefisien korelasi 

yang tinggi mengidentifikasi adanya multikolineritas, 

selanjutnya adalah uji heterokedastisitas yang menunjukan 
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model estimator bias atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan ada atau tidaknya pola tertentu dalam 

scatterplot, dengan dasar pengambilan keputusan; jika ada 

pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 

penelitian pertama sampai hipotesis kelima tentang pengaruh 

langsung kesadaran pensiun dan faktor-faktor demografi 

terhadap precautionary motive. Sedangkan untuk menguji 

hipotesis keenam sampai hipotesis kesepuluh menggunakan 

analisis jalur (path analysis) untuk menguji pengaruh tidak 

langsung kesadaran pensiun dan faktor demografi terhadap 

Precautionary Motive melalui perilaku pengendalian diri (self 

control) dalam pengelolaan keuangan sebagai variabel 

intervening. Independent variabel (variable bebas) adalah 

Kesadaran Pensiun dan Faktor Demografi serta Perilaku 

Pengendalaian Diri dalam Pengelolaan Keuangan sebagai 

variabel intervening. Dependent variable (variabel terikat) 

adalah Precautionary Motive. Dengan demikian model 

persamaan regresi berganda sebagi berikut: 

 

Y =  a  +  b1X1 + b2X2 +  b3X3 + e  

Di mana : 

Y  =   Precautionary Motive 

X1=  Kesadaran Pensiun 
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X2=  Faktor Demografi(Status Akademik, Jenis Kelamin, 

Lama Kerja, Pendidikan Terakhir, dan Jumlah Anak 

yang Sudah Bekerja) 

X3=  Perilaku Pengendalaian Diri(self control) dalam 

PengelolaanKeuangan 

b1=  Koefisien Regresi Kesadaran Pensiun 

b2= Koefisien Regresi Faktor Demografi 

b3= Koefisien Regresi Perilaku Pengendalaian Diri dalam  

PengelolaanKeuangan 

e  = Error 

a= Konstanta 

 

 

 

 

 

 

 


