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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, 

objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau 

menjadi objek penelitian (Mudrajad Kuncoro 2003 : 103). Populasi merupakan 

keseluruhan unsur yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan peneliti adalah 684 koperasi 

simpan pinjam primer yang berstatus aktif dan berlokasi di kota Semarang. (Sumber: 

Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang, September 2016). 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Mudrajad 

Kuncoro 2003 : 103). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi tersebut. Kesimpulan yang 

dipelajari dari sampel akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil harus benar-benar representatif. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti 

adalah teknik sampling bertujuan (purposive sampling), yaitu subyek penelitian yang 

dipilih yang memenuhi kriteria khusus untuk diteliti. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Koperasi simpan pinjam yang jenis usahanya hanya simpan pinjam 

2. Karyawan koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem informasi 

akuntansi dalam pengelolaan datanya 

Dari kriteria diatas, didapatkan 252 koperasi simpan pinjam yang berada di kota 

Semarang dimana masing-masing koperasi hanya diambil sampel sebanyak 1 

karyawan koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem informasi akuntansi 

dalam mengelola data sebagai sampel respondennya. Koperasi simpan pinjam yang 

diteliti sebanyak 252 koperasi didapatkan dari Rumus Slovin, hitungannya: 

𝑛 =
N

1 + N(𝑒)2
=  

684

1 + 684(0,05)2
= 252,39 = 252 (pembulatan) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang didapat 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance)  5% atau 0,05 

 

Tabel 3.1 Data Sampel Koperasi 

No. Nama Kecamatan Jumlah Koperasi Jumlah Sampel 

1. Banyumanik 62 23 

2. Candisari 33 12 

3. Gajah Mungkur 35 13 

4. Gayamsari 19 7 

5. Genuk 17 6 

6. Gunungpati 26 10 

7. Mijen 20 7 

8. Ngaliyan 52 19 

9. Pedurungan 53 20 
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10. Semarang Barat 71 26 

11. Semarang Tengah 74 28 

12. Semarang Timur 41 15 

13. Semarang Selatan 84 31 

14. Semarang Utara 38 14 

15. Tembalang 47 18 

16. Tugu 12 5 

TOTAL 684 254 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan 

semua metode pengumpulan data original (Mudrajad Kuncoro, 2003 : 127). Data 

primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner. 

Kuesioner disebut sebagai angket atau self administrated questionnaire adalah 

kumpulan dari beberapa daftar pernyataan maupun pertanyaan yang diisi oleh subyek 

yang dituju atau responden. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen). Kedua jenis variabel tersebut 
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menunjukan adanya hubungan sebab akibat dimana variabel bebas (independen) 

sebagai penyebab dan variabel terikat (dependen) sebagai akibat yang terjadi. Oleh 

karena itu, variabel yang terjadi adalah: 

a. Variabel Terikat (Dependen) 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Y) 

b. Variabel Bebas (Independen) 

- Partisipasi user dalam pengembangan SIA (X1) 

- Kemampuan teknik personal sistem informasi (X2) 

- Dukungan manajemen puncak (X3) 

- Formalisasi pengembangan sistem informasi (X4) 

- Program pendidikan dan pelatihan user (X5) 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) dan lima variabel 

bebas (independen). Kinerja sistem informasi akuntansi merupakan variabel terikat 

(dependen), sedangkan partisipasi user dalam pengembangan SIA, kemampuan 

teknik personal sistem informasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi 

pengembangan sistem informasi, dan program pendidikan dan pelatihan user 

merupakan variabel bebas (independen). Secara operasional, variabel-variabel 

tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Y) atau Dependen 

Variabel terikat terdiri dari satu macam variabel yaitu kinerja sistem 

informasi akuntansi. Kinerja sistem informasi ini merupakan seberapa baik kinerja 
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dari sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada perusahaan (Faisal, 2010 

dalam Jeffrey, 2013). Untuk mengukur kinerja sistem informasi akuntansi diukur 

menggunakan skala Likert. Setiap responden diminta untuk memilih skala 1 

sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan kinerja sistem informasi yang buruk, 

skala tinggi menunjukkan kinerja sistem informasi yang baik. 

2. Variabel Bebas (X) atau Independen 

Variabel bebas terdiri dari lima macam variabel, yaitu: 

a. Partisipasi User dalam Pengembangan SIA (X1) 

Merupakan seberapa sering pengguna sistem terlibat dalam 

meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Faisal, 2010 dalam Jeffrey, 

2013). Untuk mengukur partisipasi user dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi diukur menggunakan skala Likert. Setiap responden 

diminta untuk memilih skala 1 sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan 

frekuensi semakin jarang partisipasi user dalam pengembangan sistem 

informasi akuntansi, skala tinggi menunjukkan frekuensi semakin sering 

partisipasi user dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. 

b. Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi (X2) 

Merupakan seberapa baik kemampuan teknik personal sistem 

informasi meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Faisal, 2010 

dalam Jeffrey, 2013). Untuk mengukur kemampuan teknik personal sistem 

informasi diukur menggunakan skala Likert. Setiap responden diminta untuk 

memilih skala 1 sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan kemampuan 
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teknik personal sistem informasi yang buruk, skala tinggi menunjukkan 

kemampuan teknik personal sistem informasi yang baik. 

c. Dukungan manajemen puncak (X3) 

Merupakan seberapa besar dukungan yang diberikan manajemen 

puncak akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Faisal, 2010 

dalam Jeffrey, 2013). Untuk mengukur dukungan manajemen puncak diukur 

menggunakan skala Likert. Setiap responden diminta untuk memilih skala 1 

sampai dengan 5. Skala rendah menunjukkan dukungan manajemen puncak 

yang rendah, skala tinggi menunjukkan dukungan manajemen puncak yang 

tinggi pula. 

d. Formalisasi pengembangan sistem informasi (X4) 

Merupakan seberapa baik tingkat formalisasi pengembangan sistem 

informasi di perusahaan (Faisal, 2010 dalam Jeffrey, 2013). Untuk mengukur 

formalisasi pengembangan sistem informasi diukur menggunakan skala 

Likert. Setiap responden diminta untuk memilih skala 1 sampai dengan 5. 

Skala rendah menunjukkan formalisasi pengembangan sistem informasi yang  

buruk, skala tinggi menunjukkan formalisasi pengembangan sistem informasi 

yang baik. 

e. Program pendidikan dan pelatihan user (X5) 

Merupakan program yang diberikan untuk pengguna sistem guna 

meningkatkan kemampuan pengguna sistem. Untuk mengukur program 

pendidikan dan pelatihan user diukur menggunakan skala Likert. Setiap 

responden diminta untuk memilih skala 1 sampai dengan 5. Skala rendah 
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menunjukkan kurang pentingnya program pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan kepada pengguna sistem, skala tinggi menunjukkan sangat 

pentingnya program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada 

pengguna sistem. 

 

3.7 Skala Pengukuran 

Skala yang digunakan oleh peneliti adalah skala likert. Skala likert adalah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur respons subyek ke dalam 5 poin 

skala dengan interval yang sama (Jogiyanto, 2004). Skala likert adalah skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam metode riset, yaitu survei. 

Skala Likert dinyatakan dengan penggunaan skor dari angka 1 sampai dengan 

angka 5 yang diperlukan peneliti untuk keperluan statistik dan pengolahan dari data 

kualitatif menjadi data kuantitatif, dimana indikator setiap variabel dapat diukur 

dengan ketentuan berikut: 

Kategori 1 : 

1. Skor 1 diwakili huruf sangat tidak setuju (STS) 

2. Skor 2 diwakili huruf tidak setuju (TS) 

3. Skor 3 diwakili huruf netral (N) 

4. Skor 4 diwakili huruf setuju (S) 

5. Skor 5 diwakili huruf sangat setuju (SS) 

Kategori 2 : 

1. Skor 1 diwakili huruf sangat tidak sering (STS) 
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2. Skor 2 diwakili huruf tidak sering (TS) 

3. Skor 3 diwakili huruf netral (N) 

4. Skor 4 diwakili huruf sering (S) 

5. Skor 5 diwakili huruf sangat sering (SS) 

Kategori 3 : 

1. Skor 1 diwakili huruf sangat rendah (SR) 

2. Skor 2 diwakili huruf rendah (R) 

3. Skor 3 diwakili huruf netral (N) 

4. Skor 4 diwakili huruf tinggi (T) 

5. Skor 5 diwakili huruf sangat tinggi (ST) 

 

3.8 Uji Kualitas Data 

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen 

kuesioner dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel yang digunakan 

valid dan reliabel sesuai dengan kebenaran data yang diolah. 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Validitas berperan penting dalam pengukuran karena 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Menurut Jogiyanto (2004) validitas berhubungan 

dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran. 
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Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan croncbach alpha yaitu dengan menghitung korelasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2005).  

Kriteria pengujian validitas pada taraf yang signifikan adalah (α) = 5% 

a. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka kuesioner tersebut 

dinyatakan valid atau memenuhi persyaratan validitas 

b. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid 

atau tidak memenuhi persyaratan validitas 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi 

instrumen penelitian, sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya dan 

diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai 

Croncbach Alpha > 0,6 dalam buku Imam Ghozali (2005). Ukuran reliabilitas 

adalah: 

a. Nilai α > 0,6, maka item pernyataan tersebut dinyatakan reliabel 

b. Nilai α < 0,6, maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak reliabel 

 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



 
 

 30 

 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 

(independen) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Untuk 

mengetahuinya, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05 maka data dikatakan normal, sebaliknya jika 

nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka data dikatakan tidak terdistribusi 

secara normal. 

 

3.9.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

korelasi antar variavel bebas (independen) dalam suatu model regresi (Ghozali, 

2005). Uji multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan VIF (Variance 

Influation Factor). Semakin besar nilai VIF maka semakin tinggi nilai 

multikolinearitas antar variabel independen. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF 

< 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas, maka dilakukan Uji Glejser. Pengujian ini membandingkan 

signifikansi dari uji tersebut terhadap α = 5%. Jika nilai signifikansinya < 0,05 
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maka terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansinya > 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.10 Metode Analisis Data 

3.10.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dengan 

variabel terikat mempunyai pengaruh yang berarti atau tidak. Model 

persamaan regresi: 

Y = α + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + e 

 Keterangan: 

 Y = Variabel Terikat (kinerja sistem informasi akuntansi) 

 α = Konstanta 

 B1-B5 = Koefisien Regresi 

 X1 = Partisipasi User dalam Pengembangan SIA 

X2 = Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi 

 X3 = Dukungan Manajemen Puncak 

 X4 = Formalisasi Pengembangan Sistem Informasi  

 X5 = Program Pendidikan dan Pelatihan User  

e = Error Bias 
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3.10.2 Pengujian Hipotesis 

Uji t, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau simultan (sendiri-

sendiri). Kriteria untuk menguji hipotesis adalah: 

H0 diterima apabila signifikansi < α = 5% 

H0 ditolak apabila signifikansi > α = 5% 

 

3.10.3 Uji Fit Model 

Untuk mengetahui pengujian model fit data maka dilakukan uji F. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (independen) dapat 

mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dasar pengambilan keputusan 

adalah: 

a. Signifikansi F < 0,05 maka model regresi fit dengan data, artinya dapat 

digunakan untuk meprediksi pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). 

b. Signifikansi F > 0,05 maka model regresi tidak fit dengan data, artinya 

tidak dapat digunakan untuk meprediksi pengaruh variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). 

 

3.10.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel 

terikat (dependen) terhadap variabel bebas (independen), maka digunakan 

koefisien determinan dengan rumus: 
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R2 = ( r ) 2 x 100% 

 Keterangan: 

 R
2
 = Koefisien Determinasi 

 r = Koefisien Korelasi 

  


