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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan lokasi penelitian 

Obyek pada penelitian adalah perusahaan asuransi yang berlokasi di Kota 

Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Hartono, 2004). Populasi obyek penelitian ini 

adalah manajemen puncak/menengah (seperti pemilik, manajer, maupun 

supervisor) yang bekerja di perusahaan asuransi di Semarang. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan pengambilan 

sampel berbasis probabilitas, secara random sederhana atau simple random 

sampling.  

Metode ini dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya 

secara random dan dari populasi yang ada memiliki peluang yang sama untuk 

dijadikan sampel. Untuk penarikan sampel menggunakan teknik Slovin (Nugraha, 

2007). Adapun peneliti menggunakan teknik Slovin karena dalam penarikan 

sampel, jumlahnya harus representatif supaya hasil yang penelitian diperoleh 

dapat digeneralisasi dan perhitungannya tidak perlu menggunakan tabel jumlah 

sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang cukup 

sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel: 

n  
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Keterangan : 

n = ukuran sampel. 

N = ukuran populasi.  

e =  kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang tidak 

dapat ditolerir (5%). Dalam rumus Slovin terdapat ketentuan: 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar. 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

Jumlah populasi penelitian ini adalah sebanyak 56 perusahaan, dengan 

tingkat eror sebesar 5%. Maka untuk mengetahui jumlah sampel penelitian, 

berikut perhitungannya: 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data penelitian ini adalah 

jawaban kuesioner dari para responden penelitian yang termasuk dalam sampel 

penelitian (Sulistyanto, H.S. dan Clara Susilawati, 2016). 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik survei yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya (Hartono, 2013).  Metode survei dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner secara langsung pada perusahaan asuransi yang terdaftar 

di OJK semarang tahun 2016. 
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3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data primer dimana kuisioner berisikan 

beberapa pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian. Jawaban atas 

kuesioner yang diberikan kepada subjek penelitian akan dijadikan sebagai 

pengukur berdasarkan jawaban responden. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini memiliki 3(tiga) variabel independen yaitu persaingan, 

strategi dan sistem akuntansi manajemen (broadscope) dan 1 (satu) variabel 

dependen yaitu kinerja organisasi. 

3.4.1. Persaingan 

Persaingan merupakan suatu persepsi responden mengenai seberapa tinggi 

tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan dalam bisnis yang sama. Kuesioner 

ini meminta responden untuk memperkirakan seberapa hebat tipe persaingan dan 

seberapa tinggi tekenan persaingan pada perusahaan menggunakan skala likert 5 

poin mulai dari 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi). Semakin tinggi skor 

menunjukkan semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan. 

3.4.2. Strategi 

Strategi merupakan persepsi responden mengenai intensitas perubahan 

pada strategi yang telah disiapkan untuk mencapai tujuan perusahaannya dalam 

menghadapi persaingan bisnis menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1(tidak 

pernah) sampai 5 (sangat sering). Semakin tinggi skor menunjukkan semakin 

sering perubahan strategi  yang dilakukan perusahaan. 
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3.4.3. Sistem akuntansi manajemen 

Sistem akuntansi manajenen merupakan persepsi responden  mengenai 

sejauh mana mereka menggunakan informasi SAM broadscope menggunakan 

skala likert 5 poin mulai dari 1 (tidak pernah) sampai 5 (sangat sering). Semakin 

tinggi skor menunjukkan semakin sering menggunakan informasi SAM di 

perusahaan. 

3.4.4. Kinerja  

Kinerja merupakan persepsi responden untuk menentukan sejauh mana 

perusahaan mereka telah berhasil mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, 

yang meliputi pelayanan, total asset, laba, dan lain-lain, dengan menggunakan 

skala likert 5 poin mulai dari 1(sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi). Semakin 

tinggi skor menunjukkan kinerja di organisasi semakin baik. 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data  

3.5.1. Pengujian Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur  oleh 

kuesioner. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan 

kuesioner atau indikator yang digunakan. Dikatakan valid jika r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2015). 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Model pengujian cronbach alpha menunjukan reliabilitas instrumen yang 

digunakan. Tabel dibawah menunjukan kriteria realibilitas suatu instrumen yang 
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digunakan. Dari kriteria tersebut terlihat bahwa semakin tinggi cronbach 

alpha maka tingkat reliabilitas data semakin baik atau dapat dikatakan istrumen 

semakin handal. 

Interval cronbach alpha kriteria 

>0,9 Reliabilitas sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas moderat 

<0,5 Reliabilitas rendah 

Sumber : Muniarti, 2013 

3.6. Alat Analisis Data 

3.6.1. Menyatakan Hipotesis Statistik 

Hipotesis yang ada dalam penelitian ini menggunakan satu arah atau 

berarah karena hipotesis yang diuji mempunyai arah. Penelitian ini menggunakan 

hipotesis alternatif, yaitu : 

3.6.1.1. Perumusan hipotesis pertama 

Ho1 : t.stat1 ≤ 1,96 : Tingkat persaingan tidak mempengaruhi perubahan 

strategi 

Ha1 : t.stat 1> 1,96 : Tingkat persaingan mempengaruhi perubahan strategi 

3.6.1.2. Perumusan hipotesis kedua 

Ho2 : t.stat2 ≤ 1,96 : Sistem akuntansi manajemen broadscope tidak 

memediasi efek perubahan strategi terhadap kinerja organsiasi. 

Ha2 : t.stat 2> 1,96 : Sistem akuntansi manajemen broadscope memediasi 

efek perubahan strategi terhadap kinerja organsiasi. 

 

 

 

Tingkat Reliabilitas Data 
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3.6.1.3. Perumusan hipotesis ketiga 

Ho3 : t.stat3 ≤ 1,96 : Perubahan strategi tidak memediasi efek tingkat 

persaingan terhadap kinerja organisasi. 

Ha3 : t.stat3 > 1,96 : Perubahan strategi memediasi efek tingkat persaingan 

terhadap kinerja organisasi. 

3.6.2. Memilih pengujian statistik 

Penelitian menggunakan skala interval dengan menggunakan 5 poin skala 

likert 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju dan 5 = sangat 

setuju, 1 = Sangat Rendah, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju dan 5 = sangat 

setuju. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik. Jika asumsi klasik terpenuhi, baru dilakukan uji regresi (Muniarti dkk, 

2013) 

3.6.2.1. Uji normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

continue. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal 

yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan 

distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of 

Fit Test terhadap masing-masing variabel. Nilai signifikan > α (0,05) berarti 

bahwa data residual terdistribusi normal (Muniarti dkk, 2013). 

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci 

pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama 

pada tiap-tiap sampelnya. Asumsi inilah yang disebut homoskedastisitas. Jika 
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keragaman residual / error tidak bersifat konstan, data dapat dikatakan 

bersifat heteroskedastisitas. Pengujian homogenitas data dengan uji glejser. Lolos 

heteroskedastisitas jika sig >0,05 ( Muniarti dkk, 2013). 

3.6.2.3. Uji Multikolinearitas 

Istilah multikolinearitas pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch yang 

berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa atau 

semua variabel bebas dari model regresi berganda. Multikolinearitas berkenaan 

dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti. Multikolinearitas 

menyebabkan regresi tidak efisien atau penyimpangannya besar. 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi 

ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji 

multikolonearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai 

VIF (variance inflation factor) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. 

Kriteria yang digunakan adalah : 1) jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki 

toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas 

dalam model regresi; 2) jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 

0,5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas (Muniarti dkk, 2013). 

3.6.3. Menentukkan tingkat keyakinan yang diinginkan 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 95%, 

maka didapati tingkat toleransi error atau koefisien pada penelitian ini sebesar 5%.  
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3.6.4. Menghitung nilai statistik 

Penghitungan nilai statistik dalam penelitian ini akan menggunakan 

pengujian mediasi SPSS dengan causal steps. Pengujian menggunakan SPSS akan 

memudahkan peneliti untuk menghitung nilai statistik dari data penelitian yang 

diperoleh. 

3.6.5. Mendapatkan nilai uji kritis 

Penelitian ini menggunakan SPSS sebagai program yang akan membantu 

peneliti dalam menganalisis dan untuk mendapatkan nilai uji kritis. Peneliti 

menggunakan pengujian dua arah untuk menguji hipotesis dimana nilai signifikasi 

sebesar α ≤ 0,05.  

3.6.6. Menginterpretasikan hasilnya 

3.6.6.1. Penerimaan hipotesis pertama  

Jika nilai t-statistic > t-table Ha1 diterima dan H01 ditolak. Maka, tingkat 

persaingan mempengaruhi perubahan strategi 

3.6.6.2. Penerimaan hipotesis kedua 

1. Complete mediation jika variabel perubahan strategi tidak lagi 

mempengaruhi kinerja setelah hubungan keduanya dikontrol oleh sistem 

akuntansi manajemen broadscope dan patch c’= 0 (nol) (not significantly 

different from zero ). 

2. Partial mediation saat hubungan perubahan strategi ke kinerja menurun 

(c’<c), namun tetap signifikan (significantly different from zero) ketika 

variabel sistem akuntansi manajemen broadscope mengontrol hubungan 

keduanya.  
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3.6.6.3. Penerimaan hipotesis ketiga 

1. Complete mediation jika variabel tingkat persaingan tidak lagi 

mempengaruhi kinerja setelah hubungan keduanya dikontrol oleh strategi 

dan patch c’= 0 (nol) (not significantly different from zero). 

2. Partial mediation saat hubungan tingkat persaingan ke kinerja menurun 

(c’<c), namun tetap signifikan (significantly different from zero) ketika 

variabel perubahan strategi mengontrol hubungan keduanya.  


