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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Obyek penelitian berupa organisasi sektor publik di kota Semarang 

sebanyak 53 yang terbagi menjadi 8 Badan Pemerintah, 21 Dinas Pemerintah, 

6 Perusahaan Daerah, 17 Administrasi Pemerintah ( Kecamatan- kecamatan ), 

dan 1 RSUD . Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang 

dan website pemerintahan kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

  Populasi pada penelitian ini adalah 53 kepala organisasi pada sektor 

publik seperti kepala keuangan atau kepala sub unit pada sektor publik di Kota 

Semarang yang terdiri dari 8 Badan Pemerintah, 21 Dinas Pemerintah, 6 

Perusahaan Daerah, 17 Administrasi Pemerintah ( Kecamatan- kecamatan ), 

dan 1 RSUD, karena jumlah populasi yang kecil, maka sampel yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan keseluruhan populasi. Sampel diambil dengan 

menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang akan diambil 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Merupakan kepala organisasi sektor publik di kota Semarang, 

2. Memahami seluk beluk akuntansi, manajemen beserta praktik-praktiknya 

pada organisasi tempat ia bekerja. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan data primer, 

yakni data yang diperoleh langsung dari responden sebagai obyek penelitian. 

Data diperoleh dari responden melalui kuesioner, yaitu dengan membagikan 

kuesioner kepada responden. Adapun kuesioner peneliti lampirkan pada bagian 

lampiran. 

Sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, dan digunakan untuk menguji 

hipotesis hubungan antara praktik akuntansi manajemen terhadap perubahan 

organisasi dan kinerja organisasi pada sektor publik. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini, peneliti  menggunakan teknik survei untuk 

pengumpulan datanya, yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden 

untuk memperoleh opini dari responden tersebut terkait dengan penggunaan 

praktik akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengetahui apakah 

berhubungan dengan perubahan organisasi dan kinerja organisasinya. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa 

kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terbagi menjadi 4 bagian 

sebagai berikut : 

 1. Penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer  
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 2. Penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional 

 3. Perubahan Organisasi 

 4. Kinerja Organisasi 

 Adapun kuesioner dapat dilihat pada bagian lampiran dibagian akhir. 

3.3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

  3.3.4.1 Pengujian Validitas 

 Pengujian validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian dikatakan valid apabila dapat mengukur 

tujuannya dengan benar ( Jogiyanto. Metodologi Peneltian Bisnis). 

Pengujian ini akan dilakukan dengan menggunakan alat uji PLS, 

dimana validitas yang akan diuji disini merupakan uji validitas 

konstruk. Validitas konstruk digunakan untuk mengetahui seberapa 

benar instrument yang digunakan dalam pengukuran sesuai dengan teori 

yang digunakan (Murniati et al. 2013).  

Validitas konstruk itu sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu validitas 

konvergen dan diskriminan, dimana validitas konvergen adalah 

konvergensi antar instrument yang digunakan untuk mengukur konstruk 

yang sama, sedangkan validitas diskriminan adalah diskriminasi 

instrument ketika mengukur konstruk yang berbeda. 

Indikator validitas konvergen terdiri dari loading factor ( untuk 

menunjukkan korelasi antara instrument dengan konstruknya ), AVE ( 

Average Variance Extracted ) dan communality, sedangkan indikator 
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untuk validitas diskriminan antara lain perbandingan antara akar AVE 

dengan korelasi variabel laten dan cross loading yang digunakan untuk 

menunjukkan validitas diskriminannya ( Murniati et al., 2013 ; Sofyani, 

Modul Praktik PLS, 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.1  

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

 
Sumber : Sofyani, Modul Praktik PLS, 2015 

 

 

  3.3.4.2 Pengujian Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas digunakan untuk menguji stabilitas dan 

konsistensi dari kuesioner yang digunakan. Suatu pengukur dikatakan 

reliabel apabila dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil 

dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika 

beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang 

sama (Jogiyanto Hartono, Metode Penelitian Bisnis, 2013). Pengujian 

juga dilakukan dengan menggunakan alat uji PLS . Indikator yang 
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digunakan pada uji reliabilitas ini antara lain cronbach’s alpha dan 

composite reliabity. Data dinyatakan reliabel jika nilai cronbach’s 

alpha dan composite reliabity > 0.6 (Sofyani 2015). Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.1 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1  Praktik Akuntansi Manajemen 

a. Praktik Akuntansi Manajemen Kontemporer 

Merupakan persepsi responden terkait dengan tingkat intensitas 

digunakannya praktik akuntansi manajemen kontemporer ( seperti 

benchmarking, ABM,ABC,balanced scorecard,value chain 

analysis,TQM, dan KPI) di organisasi tempat dimana ia bekerja, untuk 

menetapkan perencanaan jangka panjang, serta berfokus pada 

perhitungan finansial maupun non finansial organisasi tersebut. Diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-5 ( dari sangat 

tidak setuju s/d sangat setuju ). Semakin tinggi skor berarti semakin 

banyak dan sering praktik tersebut digunakan pada organisasi tempat 

dimana ia bekerja. 

b. Praktik Akuntansi Manajemen Tradisional 

 Merupakan persepsi responden terkait dengan tingkat intensitas 

digunakannya praktik akuntansi manajemen tradisional ( seperti strategi 

perencanaan formal, penganggaran untuk perencanaan dan 
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pengawasan, pengganggaran modal, analisis biaya manfaat, analisis 

varian, standart costing dan ROI)  di organisasi tempat dimana ia 

bekerja, untuk menetapkan perencanaan jangka pendek dan perhitungan 

finansial organisasi tersebut. Diukur dengan menggunakan skala likert 

dengan rentang nilai 1-5 ( dari sangat tidak setuju s/d sangat setuju). 

Semakin tinggi skor berarti semakin banyak dan sering praktik tersebut 

digunakan pada organisasi tempat dimana ia bekerja. 

3.4.2 Perubahan Organisasi 

 Perubahan organisasi merupakan persepsi responden terhadap 

seberapa sering terjadinya perubahan atau modifikasi pada aktivitas-

aktivitas organisasi,struktur, dan strategi yang digunakan oleh 

organisasi. Pengukuran perubahan organisasi dengan menggunakan 13 

item yang dikembangkan dari (Dean and Sharfman 1996) dan (Gimbert, 

Bisbe, and Mendoza 2010) pengukuran yang digunakan adalah skala 

likert dengan rentang nilai dari 1 ( sangat tidak setuju ) sampai dengan 

5 ( sangat setuju ). Semakin tinggi skor berarti semakin sering terjadi 

perubahan atau modifikasi pada aktivitas-aktivitas organisasi, struktur, 

dan strategi yang dipengaruhi oleh praktik akuntansi manajemen. 

3.4.3 Kinerja Organisasi 

 Kinerja organisasi merupakan persepsi responden mengenai 

seberapa baik kualitas produk atau jasa dan efektif operasi organisasi 
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sehingga mampu memenuhi ekspektasi konsumen. Diukur dengan skala 

liker dengan rentang nilai 1-5 ( dari sangat buruk s/d sangat baik). 

Semakin tinggi skor berarti semakin baik kinerja organisasi tempat 

dimana ia bekerja. 

3.5 Uji Hipotesis 

   Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pengujian 

hipotesis untuk melakukan analisis dengan menggunakan alat uji 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. Diterima atau tidaknya suatu hipotesis dapat dilihat 

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

lebih besar daripada nilai t-table maka hipotesis diterima, begitu pula 

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 (Murniati et al. 2013) 

 Berikut ini merupakan model PLS yang akan digunakan pada penelitian ini : 
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Bagan 4.1 Model PLS  

 

 

 


