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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Pengertian obyek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang 

dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun sebuah laporan penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur bagaimana pengaruh faktor-faktor 

yang dapat mempegaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada perusahaan 

perusahaan di Semarang. Jumlah responden sebanyak 91 perusahaan dari seluruh 

populasi perusahaan yang terdapat di Semarang yang diteliti secara acak dengan 

skala perusahaan mencakup perusahaan menengah dan atas. 

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

memperoleh data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

daerah kota Semarang dan sekitarnya. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Salah satu konsep yang berhubungan erat dengan sampel adalah populasi. 

Populasi adalah keseluruhan gejala / satuan yang ingin diteliti (Bambang, 2002 : 

119). Penentuan spesifikasi populasi dalam suatu penelitian mutlak dilakukan agar 

penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan sistematis. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang berada di wilayah 

kota Semarang. 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian peneliti. 

Sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan 

populasi itu sendiri (Bailey, 1994: 83) dalam Bambang (2002 : 119). Dalam 
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penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah dengan pengambilan 

sampel berdasarkan pada kriteria tertentu (purposive sampling) dengan kriteria 

pertimbangan (judgement sampling). Sampel dalam penelitian ini adalah semua 

karyawan yang menggunakan Sistem Informasi Akuntansi.  

Tabel 3.1 Data Sampel Perusahaan 

      

No Kecamatan Jumlah Sampel (Perusahaan) 

1 Mijen 4 

2 Boja 1 

3 Banyumanik 5 

4 Semarang Selatan 1 

5 Tembalang 1 

6 Pedurungan 9 

7 Genuk 32 

8 Semarang Utara 7 

9 Semarang Tengah 4 

10 Semarang Barat 7 

11 Tugu 8 

12 Ngaliyan 11 

13 Bergas 1 

 
TOTAL 91 

 

3.3 Jenis Data 

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

primer adalah data penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Sumber penelitian yang menjadi perhatian peneliti adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang berada di Semarang dan 

sekitarnya.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden / sampel yang 

bersangkutan pada perusahaan yang dijadikan obyek penelitian. 
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Keterlibatan Pengguna Sistem Informasi 

Keterlibatan Pengguna SIA merupakan keterlibatan dalam proses 

pengembangan sistem oleh anggota organisasi atau anggota dari kelompok 

pengguna target (Olson dan Ives, 1981 dalam Choe, 1996). Keterlibatan 

pengguna akan diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 

sampai 7 yaitu Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi, yang 

menggambarkan partisipasi dan pengaruh pemakai dalam mengembangan 

SIA. Semakin tinggi skor berarti akan semakin tinggi keterlibatan 

pengguna pada sistem informasi. 

b. Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi 

Merupakan seberapa baik kemampuan teknik personal sistem informasi 

akuntansi akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Faisal, 

2010). Kemampuan teknik pada penelitian ini akan di ukur dengan 

memberikan dua pilihan kepada responden, apakah responden mempunyai 

kemampuan spesial atau kemampuan umum.  

c. Ukuran Organisasi 

Ukuran organisasi dilihat dari besar kecilnya suatu organisasi serta apa dan 

bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi terserbut 

(Robbins, 2008:161) dalam Prasatya (2014). Ukuran organisasi pada 

penelitian ini akan di ukur dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan 

adalah kriteria yang paling umum digunakan oleh peneliti (Choe, 1996). 

Jumlah karyawan tersebut akan diukur dengan skala 0 untuk karyawan 

perusahaan menengah dan skala 1 untuk karyawan perusahaan besar.  
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d. Dukungan Manajemen Puncak 

Merupakan seberapa besar dukungan manajemen puncak dalam 

meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Faisal, 2010). 

Dukungan manajemen puncak akan diukur menggunakan skala Likert 1 

sampai 7 yaitu Sangat Tidak Setuju Sekali (STSS) hingga Sangat Setuju 

Sekali (SSS). Semakin tinggi skor berarti akan semakin tinggi dukungan 

manajemen puncak pada sistem informasi.  

e. Formalisasi Pengembangan Sistem Informasi 

Merupakan seberapa baik tingkat formalisasi pengembangan sistem 

informasi di perusahaan (Faisal, 2010). Formalisasi pengembangan sistem 

informasi akan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 7 yaitu Sangat 

Tidak Pernah hingga Sangat Pernah, dimana skala tersebut mengukur 

status prosedur pengendalian proyek. Semakin tinggi skor berarti akan 

semakin tinggi keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. 

f. Program Pelatihan dan Pendidikan Pengguna 

Merupakan seberapa baik perusahaan dalam mendidik dan melatih 

pengguna untuk ikut mengembangkan sistem informasi akuntansi. 

Program pelatihan dan pendidikan pengguna diukur dengan memberikan 

pertanyaan apakah perusahaan atau departemen mereka memiliki program 

pelatihan dan pendidikan. Jika jawaban adalah “ya”, maka mereka diminta 

untuk mengisi skala keuntungan yang mereka peroleh dari program 

tersebut dimana skala keuntungan tersebut akan diukur menggunakan 

skala Likert 1 sampai 7 yaitu Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi. 

Sedangkan ada atau tidaknya program terserbut akan diukur dengan skala 
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0 untuk jawaban tidak dan 1 untuk jawaban ya. Semakin tinggi skor berarti 

akan semakin tinggi program pelatihan dan pendidikan pengguna. 

g. Keberadaan Dewan Pengarah Sistem 

Merupakan komite pengarah eksekutif yang bertugas memberikan 

pedoman/arahan kepada eksekutif dalam pengembangan sistem informasi 

(Doll, 1985) dalam Soegiharto (2001). Pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala dikotomi yang menggunakan “ya” atau “tidak” 

dengan menanyakan apakah satu persusahaan memiliki atau tidak 

memiliki komite pengarah sistem (Soegiharto, 2001). Jawaban responden 

akan diukur menggunakan skala 0 untuk jawaban tidak dan skala 1 untuk 

jawaban ya.  

h. Lokasi Departemen Sistem Informasi 

Merupakan lokasi departemen SI pada setiap responden dalam perusahaan. 

Lokasi departemen ini diukur dengan menanyakan apakah lokasi 

departemen SI dalam perusahaan setiap responden berdiri sendiri atau 

bersama dengan departemen lain (Soegiharto, 2001). Penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala 1 untuk lokasi departemen SI berdiri sendiri 

dan skala 2 untuk lokasi departemen SI bersama dengan departemen lain. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan kuesioner harus 

dilakukan pengujian terhadap kualitas terhadap data yang diperoleh. Uji kualitas 

data adalah cara yang digunakan untuk mengukur kelengkapan dan keakuratan 
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data (Batini, 2009) dalam Komara (2005). Uji kualitas data menggunakan dua 

macam instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Metode yang sering digunakan untuk memberikan 

penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (Moment 

Product Correlation, Pearson Correlation) antara skor setiap butir pertanyaan 

dengan skor total (Wahyu, 2010 : 90).  

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS yang akan 

memperoleh nilai r = 0,05 (taraf signifikansi 5%). Apabila korelasi antar 

pertanyaan dengan skor total kurang dari 0,05 maka instrumen pertanyaan 

tersebut tidak valid. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah teknik untuk mengetahui konsistensi alat ukur 

(kuesioner) (Wahyu, 2010 : 95). Besarnya reliabilitas alat ukur yang telah diujikan 

menunjukkan sejauh mana tingkat keterpercayaan atau keandalan alat ukur dalam 

mengukur subjek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2011). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode Croncbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1994) dalam Ghozali (2011). 
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3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam melakukan uji asumsi klasik terdapat beberapa pengujian 

diantaranya yakni uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji 

autokorelasi, dan uji linearitas (Ghozali, 2011). 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai probabilitas pengujian yang 

lebih besar dari 0,05 (P > 0,05) (Ghozali, 2011). Jika data yang mempunyai nilai 

di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen (Ghozali, 2011). Uji multikolinearitas dilakukan dengan meihat nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance value lebih 

tinggi daripada 0,1 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
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maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 Untuk menguji adanya heteroskedastisitas atau tidak, digunakan uji 

Glejser untuk mendeteksi. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi biasanya dilakukan untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Pengujian autokorelasi 

akan dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Jika nilai DW diantara 

nilai du dan 4 – du, maka disimpulkan bahwa tidak mengandung adanya gejala 

autokorelasi. 

3.6.2.4 Uji Linearitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak (Ghozali, 2011). Jika nilai signifikansi > 0,05, maka 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Uji Linieritas juga dapat dilihat dari nilai F hitung 

dibandingkan dengan nilai F tabel, sehingga jika nilai F hitung < F tabel maka 

terdapat hubungan linier secara signifikan. 

3.6.3 Teknik Analisis Data 

3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 
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(bebas/penjelas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati, 2003) yang dikutip oleh Ghozali (2011).  

Model persamaan regresi : 

 

Keterangan : 

Y = variabel terikat (Kinerja Sistem Informasi Akuntansi) 

a  = Konstanta 

X1 = Keterlibatan Pemakai SIA 

X2 = Kemampuan Teknik Personal SIA 

X3 = Ukuran Organisasi 

X4 = Dukungan Manajemen Puncak 

X5 = Formalisasi Pengembangan Sistem Informasi 

X6 = Program Pelatihan dan Pendidikan 

X7 = Keberadaan Dewan Pengarah Sistem 

X8 = Lokasi Departemen Sistem Informasi 

β1- β8  = Koefisien Regresi Berganda 

e = error bias 

3.6.3.2 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Test Goodness 

of Fit, yang diukur melalui nilai Uji T, Uji F dan Koefisien Determinasi.  

 

 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + e 
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1. Uji T 

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

Kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut : 

H0 diterima apabila signifikasi t > α = 5% 

H0 ditolak apabila signifikasi t < α = 5% 

2. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut : 

 Jika Fhitung > 0,05, maka Ho ditolak 

 Jika Fhitung < 0,05, maka Ha diterima 

Perhitungan Uji F dapat dilihat pada perhitungan menggunakan SPSS pada 

tabel ANOVA (Analysis of Varian).  

3. Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel terikat terhadap 

variabel bebas digunakan koefisien determinan dengan rumus :  

 

Dimana :  

R² = koefisien determinasi 

r = koefisien korelasi 

R² = ( r ) ²  x  100% 


