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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh kepala bagian keuangan dari 

organisasi sektor publik yang ada di kota Semarang. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BPS Semarang dan website pemerintah kota Semarang, organisasi 

sektor publik terdiri dari 48 badan pemerintahan dan 9 BUMD. Dan pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan ketentuan tertentu yaitu seluruh kepala bagian 

keuangan organisasi sektor publik yang ada di kota Semarang sebanyak 57 orang 

dari masing-masing badan pemerintahan dan BUMD. 

Alasan penulis menggunakan kepala bagian keuangan adalah karena mereka 

memiliki kesadaran, pengalaman, pengetahuan dan/ atau tanggung jawab pada 

praktik akuntansi manajemen yang digunakan oleh organisasinya. Selain itu, 

mereka juga memiliki wawasan dan pengetahuan akan budaya yang ada di 

organisasi tersebut. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada kepala bagian 

keuangan dari organisasi sektor publik di Kota Semarang. Alat pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner 
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disebarkan dan diisi langsung oleh responden pada masing-masing organisasi 

sektor publik. Kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan terbagi 

dalam 5 bagian yaitu budaya organisasi, penggunaan paket praktik akuntansi 

manajemen tradisional, penggunaan paket praktik akuntansi manajemen 

kontemporer, perubahan organisasi, dan kinerja organisasi. Kuesioner ini dapat 

dilihat pada bagian Lampiran. 

 

3.3.  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Pendahulu (Antecedent) 

Variabel pendahulu ini adalah variabel yang memiliki kedudukan 

sebagai variabel yang mendahului terjadinya variabel independen. Variabel 

ini merupakan variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel 

independen. Jika variabel ini dihilangkan, hubungan antara variabel 

independen dan dependen tidak hilang atau tidak berubah (Hartono, 2013). 

Variabel pendahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah budaya 

organisasi yang terdiri dari budaya organisasi suportif, inovatif, berbasis 

aturan, dan berorientasi pada aturan. Dimana budaya organisasi tersebut 

akan mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan persepsi responden mengenai 

budaya yang dimiliki organisasi responden, dimana terdapat empat 

dimensi budaya yaitu budaya organisasi suportif, inovatif, berbasis 

aturan, dan berorientasi pada tujuan. 
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Survei budaya organisasi yang digunakan pada penelitian ini 

dikembangkan oleh Van Muijen & Al (1999). Responden diminta untuk 

mendeskripsikan pada 5 poin skala Likert seberapa sering suatu 

kejadian terjadi (“tidak pernah” hingga “sangat sering”) atau untuk 

seberapa banyak orang dalam organisasi yang terlibat (“tidak seorang 

pun” hingga “semua orang”). 

a. Budaya Organisasi Suportif 

Merupakan persepsi responden mengenai seringnya 

karyawan didorong untuk mengungkapkan gagasannya tentang 

pekerjaan dan perasaan mereka satu sama lain serta mendapatkan 

dukungan dalam pekerjaannya dari atasan yang mungkin terjadi 

pada organisasi responden. Dalam variabel ini, pernyataan dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu seberapa banyak orang dalam organisasi 

yang terlibat dan seberapa sering suatu kejadian terjadi. Untuk 

pernyataan seberapa banyak orang dalam organisasi, pengukuran 

skala Likert dimulai dari skala 1 (tidak seorang pun) hingga skala 5 

(semua orang). Jadi, semakin tinggi hasil skala yang didapatkan, 

maka semakin banyak orang dalam organisasi yang didukung dan 

terlibat dalam komunikasi verbal dan informal antara atasan dengan 

bawahan. Sedangkan untuk pernyataan seberapa sering suatu 

kejadian terjadi dalam organisasi, pengukuran skala Likert dimulai 

dari skala 1 (tidak pernah) hingga skala 5 (sangat sering terjadi). Jadi, 
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semakin tinggi skala yang didapatkan, maka budaya organisasi 

responden akan semakin suportif. 

b. Budaya Organisasi Inovatif 

Merupakan persepsi responden mengenai seberapa sering 

inovasi yang dilakukan organisasi responden, baik inovasi produk 

atau jasa, peluang, serta keterampilan karyawan. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala Likert yang dimulai dari skala 1 

(tidak pernah) hingga skala 5 (sangat sering terjadi). Jadi, semakin 

tinggi skala yang didapatkan, maka budaya organisasi responden 

akan semakin inovatif. 

c. Budaya Organisasi Berbasis Aturan 

Merupakan persepsi responden mengenai seberapa sering 

aktivitas didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prisip- 

prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala Likert yang dimulai dari skala 1 (tidak pernah) 

hingga skala 5 (sangat sering terjadi). Jadi, semakin tinggi skala yang 

didapatkan, maka budaya organisasi akan semakin berbasis aturan. 

d. Budaya Organisasi Berorientasi pada Tujuan 

Merupakan persepsi responden mengenai seberapa sering 

kriteria dan kinerja ditentukan, diukur dan dievaluasi guna mencapai 

tujuan organisasi responden. Pengukuran variabel ini menggunakan 

skala Likert yang dimulai dari skala 1 (tidak pernah) hingga skala 5 

(sangat sering terjadi). Jadi, semakin tinggi skala yang didapatkan, 
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maka budaya organisasi responden akan semakin berorientasi pada 

tujuan. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

Menurut Sekaran (1992) dalam Sulistyanto & Susilawati (2016), 

variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen dalam suatu penelitian, baik secara positif ataupun negatif. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik akuntansi 

manajemen yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. 

1. Praktik Akuntansi Manajemen Kontemporer dan Tradisional 

a. Praktik Akuntansi Manjemen Tradisional 

Merupakan persepsi responden mengenai frekuensi penggunaan 

teknik-teknik akuntansi manajemen yang berorientasi pada kinerja 

keuangan dan berfokus pada proses internal organisasi responden 

selama tiga tahun terakhir. Periode tiga tahun khususnya digunakan 

manajemen dan penelitian manajemen akuntansi sebagai pertimbangan 

kecukupan untuk efek dari mengimplementasikan strategi untuk 

diwujudkan (Chenhall, 1997). Praktik akuntansi manajemen tradisional 

terdiri dari Formal Strategic Planning, Budgeting for Planning and 

Control, Capital Budgeting, CBA, Standard Costing, Variance 

Analysis dan ROI. Dalam variabel ini, instrumen yang digunakan 

diadopsi dari Chenhall dan Langfield-Smith (1998) dan terdiri dari 

tujuh pernyataan. 
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Pengukuran variabel praktik akuntansi manajemen tradisional 

menggunakan pengukuran skala Likert dimulai dari skala 1 (tidak sama 

sekali) hingga skala 5 (sangat sering). Jadi, semakin tinggi skala yang 

didapatkan, maka semakin sering organisasi responden menggunakan 

praktik akuntansi manajemen tradisional sebagai penyedia informasi 

guna membantu pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi. 

b. Praktik Akuntansi Manjemen Kontemporer 

Merupakan persepsi responden mengenai frekuensi penggunaan 

teknik-teknik akuntansi manajemen yang berorientasi pada kinerja 

keuangan maupun non keuangan dan berfokus pada proses internal dan 

eksternal organisasi responden selama tiga tahun. Praktik akuntansi 

manajemen kontemporer terdiri dari Benchmarking, ABM, ABC, the 

BSC, VCA, TQM, KPIs, dan SCM. Dalam variabel ini, instrumen yang 

digunakan diadopsi dari Chenhall dan Langfield-Smith (1998) dan 

terdiri dari delapan pernyataan. 

Pengukuran variabel praktik akuntansi manajemen kontemporer 

menggunakan pengukuran skala Likert dimulai dari skala 1 (tidak sama 

sekali) hingga skala 5 (sangat sering). Jadi, semakin tinggi skala yang 

didapatkan, maka semakin sering organisasi responden menggunakan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer sebagai penyedia informasi 

guna membantu pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi. 
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3.3.3. Variabel Dependen 

Menurut Sekaran (1992) dalam Sulistyanto & Susilawati (2016), 

variabel dependen merupakan variabel utama dalam suatu penelitian yang 

menjadi perhatian utama atau fokus utama peneliti dalam suatu penelitian. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan dan kinerja 

organisasi yang dipengaruhi oleh praktik akuntanasi manajemen. 

1. Perubahan Organisasi 

Perubahan organisasi merupakan persepsi responden mengenai 

seberapa sering organisasi melakukan perubahan aktivitas maupun 

strukturnya selama 3 tahun terakhir. Periode tiga tahun khususnya 

digunakan manajemen dan penelitian manajemen akuntansi sebagai 

pertimbangan kecukupan untuk efek dari mengimplementasikan 

strategi untuk diwujudkan (Chenhall, 1997). Perubahan organisasi pada 

penelitian ini merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh 

praktik akuntansi manajemen baik kontemporer maupun tradisional. 

Instrumen untuk pengukuran variabel ini diadopsi dari ulasan literatur 

Dean & Sharfman, (1996) dan Gimbert, Bisbe, & Mendoza (2010) yang 

terdiri dari 13 pernyataan. 

Pengukuran variabel perubahan organisasi menggunakan 

pengukuran skala Likert dimulai dari skala 1 (tidak sama sekali) hingga 

skala 5 (sangat sering). Jadi, semakin tinggi skala yang didapatkan, 

maka semakin sering organisasi responden menggunakan praktik 

akuntansi manajemen tradisional. 
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2. Kinerja Organisasi 

Kinerja organisasi merupakan persepsi responden mengenai 

seberapa memuaskannya kinerja organisasi yang dinilai dari efektivitas 

dan efisiensi operasi, maupun kualitas produk/ jasa selama 3 tahun 

terakhir. Kinerja organisasi pada penelitian ini sebagai variabel 

dependen yang dipengaruhi oleh penggunaan praktik akuntansi 

manajemen baik kontemporer maupun tradisional. Kinerja organisasi 

diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan dari telaah 

literatur Griffin & Parker (2007) dan Walker & Boyne (2006), dengan 

pemilihan item yang telah relevan untuk penilaian kinerja sektor publik.  

Pengukuran variabel kinerja organisasi menggunakan 

pengukuran skala Likert dimulai dari skala 1 (sangat rendah) hingga 

skala 5 (sangat memuaskan). Jadi, semakin tinggi skala yang 

didapatkan, maka semakin memuaskannya kinerja dari organisasi 

responden. 

 

3.4.  Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian penting digunakan untuk 

menggambarkan fenomena atau karakteristik data (Hartono, 2013). Dalam 

penelitian ini, statistik deskriptif yang akan diukur adalah rata-rata, standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum range (Muniarti et al., 

2013). 
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3.4.2. Model Pengukuran 

3.4.2.1. Uji Partial Least Square (PLS) 

Uji PLS atau Partial Least Square merupakan pendekan 

persamaan struktural (Structural Equation Modelling) berbasis varian. 

Penggunaan uji PLS dikarenakan model pada penelitian ini memiliki 

lebih dari satu variabel dependen dan variabel independen. Selain itu, 

PLS digunakan untuk data yang memiliki permasalahan spesifik seperti 

keterbatasan jumlah data pada penelitian ini (Muniarti et al., 2013). 

Penelitian ini menggunakan PLS untuk mengukur budaya 

organisasi, praktik akuntansi manajemen, perubahan organisasi dan 

kinerja organisasi. Berdasarkan variabel dan kerangka pikir yang ada, 

maka model PLS yang didapatkan adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Model Penelitian 

 

3.4.2.2. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas yang akan diuji pada PLS adalah validitas konstruk. 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa benar instrumen yang akan 

digunakan dalam pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan 

(Muniarti et al., 2013). 

Validitas konstruk dibagi menjadi dua, yaitu validitas 

konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen 

merupakan konvergensi antar instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konstruk yang sama. Pada PLS indikator validitas 
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konvergen antara lain loading factor (menunjukkan korelasi antara 

instrumen dengan konstruknya), AVE (Average Variance 

Extracted), dan communality. Sedangkan untuk validitas 

diskriminan, merupakan diskrimasi instrumen ketika mengukur 

konstruk yang berbeda (Muniarti et al., 2013). 

Tabel 3.1 Ukuran Validitas Internal 

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading Factor > 0,7 

√AVE : korelasi antar variabel 

laten (konstruk) 

√AVE > 

korelasi 

variabel laten 

AVE > 0,5 Cross Loading 

> 0,7 dalam 

satu konstruk 

Communality > 0,5   

Sumber: Alat-alat pengujian hipotesis, hal. 175 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur atau 

instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk memiliki 

konsistensi. Ukuran reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha dan 

composite reliability (Muniarti et al., 2013). 
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Tabel 3.2 Ukuran Reliabilitas 

Ukuran Nilai 

Cronbach’s alpha > 0,7 

Composite realibility > 0,7 

Sumber: Alat – alat pengujian hipotesis, hal. 176 

3.4.2.3. Uji Hipotesis 

 Peneliti akan menggunakan beberapa pengujian hipotesis 

untuk melakukan analisis dengan menggunakan PLS, yaitu evaluasi 

model struktural. Model tersebut akan memprediksi hubungan kausal 

antar variabel yang diuji dalam model, dimana menggunakan nilai path 

coefficients atau t-values. Hipotesis akan diterima atau tidak dapat 

dilihat dengan melakukan perbandingan t-table dan t-statistics. Jika 

nilai t-statistics lebih tinggi daripada nilai t-table maka hipotesis dapat 

diterima dan sebaliknya. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 

sebesar 95%, maka didapat α = 5%, dimana menunjukkan t-table 

sebesar 1,96. Maka hipotesis diterima jika nilai signifikansinya > 1,96 

(Muniarti et al., 2013)


