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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh bank di Semarang yaitu: 

1. Bank Bukopin  

2. Bank Central Asia 

3. Bank CIMB Niaga  

4. Bank Danamon  

5. Bank Jateng 

6. Bank Mandiri  

7. Bank Mayapada  

8. Bank Mega  

9. Bank Negara Indonesia  

10. Bank OCBC NISP  

11. Bank Panin  

12. Bank Permata  

13. Bank Rakyat Indonesia  

14. Bank Sinar Mas  

15. BII Maybank  
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3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan akuntansi yang bekerja 

pada bank di Semarang. Menurut Hartono (2013:91), proses pengumpulan sampel 

merupakan proses yang penting. Proses pengambilan sampel harus dapat 

menghasilkan sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak 

tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau dapat 

menghasilkan kesimpulan salah yang menyesatkan. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu (Hartono, 2013:95): 

1. Karyawan akuntansi bekerja menggunakan sistem informasi akuntansi. 

2. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. 

 

3.3. Sumber dan Jenis Data 

3.3.1. Sumber Data 

 3.3.1.1.Data primer  

Penelitian ini menggunakan data primer berupa data jawaban responden 

atas kuesioner penelitian tentang pengaruh kualitas informasi dan kualitas sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna dan minat penggunaan sistem informasi 

pada bank di Semarang. 

 3.3.1.2.Data sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bank di Semarang 

yang didapat dari website. 



 

19 

 

3.3.2. Jenis Data 

 3.3.2.1.Data Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa adalah data nama-nama 

seluruh bank di Semarang. 

 3.3.2.2.Data Kuantitaif 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa kuesioner untuk 

mengukur pengaruh kualitas informasi dan kualitas sistem informasi terhadap 

kepuasan pengguna dan minat penggunaan sistem informasi pada bank di 

Semarang. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Hartono (2013:140), untuk mendapatkan data opini individu, 

teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah survei. Survei adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu. 

 

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1. Kepuasan Pengguna   

 Kepuasan pengguna dalam penelitian ini adalah persepsi tingkat kepuasan 

pemakai terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan dan output yang 

dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut. Instrumen ini diukur dengan 

4 pertanyaan dari Seddon dan Kiew (1996) menggunakan lima (5) skala likert. 
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Dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5). Semakin besar poin 

maka semakin tinggi kepuasan pengguna sistem informasi. 

 

3.5.2. Minat Penggunaan 

 Minat penggunaan dalam penelitian ini adalah persepsi pemakai mengenai 

minat untuk menggunakan sistem informasi akuntansi. Instrumen ini diukur 

dengan 4 pertanyaan dari Seddon dan Kiew (1996) menggunakan lima (5) skala 

likert. Dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5). Semakin besar 

poin maka semakin tinggi minat penggunaan sistem informasi. 

 

3.5.3. Kualitas Informasi 

 Kualitas informasi dalam penelitian ini adalah persepsi pemakai mengenai 

kualitas informasi dari sistem akuntansi yang digunakan. Instrumen ini diukur 

dengan 10 pertanyaan dari Seddon dan Kiew (1996) menggunakan lima (5) skala 

likert. Dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5). Semakin besar 

poin maka semakin tinggi kualitas informasi sistem informasi. 

 

3.5.4. Kualitas Sistem Informasi 

 Kualitas sistem informasi dalam penelitian ini adalah persepsi pemakai 

mengenai kualitas software dan hardware dari sistem akuntansi yang digunakan. 

Instrumen ini diukur dengan 8 pertanyaan dari Seddon dan Kiew (1996) 

menggunakan lima (5) skala likert. Dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan 
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sangat setuju (5). Semakin besar poin maka semakin tinggi kualitas sistem 

informasi. 

 

3.6. Uji Alat Pengumpulan Data  

Menurut Ghozali (2009), untuk menguji alat pengumpulan data berupa 

kuesioner harus melewati kedua uji berikut ini. 

 

3.6.1. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebutdan jika r 

hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009). 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009). 

 

3.7. Uji  Hipotesis 

1. Persamaan 1: KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 

 Persamaan 2: MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 

KP  = kepuasan pengguna sistem informasi 

MP = minat penggunaan sistem informasi 
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α0, β0 = konstanta 

α, β = koefisien  

KI = kualitas informasi 

KSI = kualitas sistem informasi 

e = eror 

2. Menyatakan Hipotesis 

H1: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi 

H2: Kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi 

H3: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

sistem informasi 

H4: Kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan sistem informasi 

3. Memilih Pengujian Statistik  

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan dua kali 

persamaan. Dalam menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan uji regresi 

linear. Menurut Ghozali (2009), syarat sebelum melakukan uji regresi linear agar 

output yang dihasilkan benar-benar tepat dalam menguji hipotesinya, harus 

melewati uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang harus 

dilewati meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual 
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hasil regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) 

Kolmogorov-Smirnov > 0,05 (Ghozali, 2009). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menilai dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, yaitu dengan 

meregresikan nilai mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan 

variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi. Data 

dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas (sig) koefisien 

regresi (β) dari masing-masing variabel independen lebih besar dari > 0,05 

(Ghozali, 2009). 

c. Uji Multikolinearitas  

Tujuan uji multikolinearitas adalah menilai dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Data 

dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) < 10 dan Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2009). 

4. Menginterpretasikan hasil:  

a. Jika nilai sig < 0,05 dan nilai α1, α2 dan β1, β2 > 0 maka H1, H2, H3 dan 

H4 diterima. 

b. Jika nilai sig ≥ 0,05 dan nilai α1, α2 dan β1, β2 ≤ 0 maka H1, H2, H3 dan 

H4 ditolak. 

 




