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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di 

Semarang yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik tahun 2018. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini adalah 39 manager. Peneliti menyebar kuesioner ke 140 

perusahaan yang berada di wilayah kota Semarang dan hanya mendapatkan 44 

kuesioner yang kembali. Namun dari 44 kuesioner tersebut, hanya 39 kuesioner yang 

dapat diolah. Terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan tidak adanya 

stampel perusahaan dan ada juga yang jabatan responden bukan manajer.  

 Menurut Griffin,. et al (2006) manager memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh atasannya. Manager mempunyai 

tanggung jawab pula terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkatan 

manajemen di bawahnya bahkan terhadap beberapa karyawan operasional. Dari 

sekian manajer yang ada di masing-masing perusahaan, hanya diambil satu kuesioner  

karena variabel pada penelitian ini terkait dengan gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi. Dalam satu perusahaan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang 

dianut perusahaan akan sama. 

Sampel merupakan sebagian dari karakteristik dan jumlah dari populasi. Pada 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah convenience sampling. Menurut 

Amirullah (2015) convenience sampling adalah teknik dengan cara yang diambil 
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sebagai anggota sampel adalah orang-orang yang mudah ditemui atau yang berada 

pada waktu yang tepat, mudah ditemui dan dijangkau. Responden diambil biasanya 

karena mereka diharapkan berada pada waktu dan tempat yang tepat. 

Dengan mendasarkan pada teknik convenience sampling dan menyebar 

kuesioner ke 140 perusahaan yang berada di wilayah kota Semarang dan hanya 

mendapatkan 44 kuesioner yang kembali. Namun dari 44 kuesioner tersebut, hanya 

39 kuesioner yang dapat diolah. Terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat diolah 

dikarenakan tidak adanya stampel perusahaan dan ada juga yang jabatan responden 

bukan manajer. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yang 

diperoleh secara langsung melalui survey dengan mengisi kuesioner yang akan 

dilakukan peneliti.  

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah kuesioner. Responden 

penelitian ini adalah salah satu dari manager yang masih aktif bekerja di perusahaan 

manufaktur di Kota Semarang. Dari sekian manajer yang ada di masing-masing 

perusahaan, hanya diambil satu  karena variabel pada penelitian ini terkait dengan 
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gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Dalam satu perusahaan gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi yang dianut perusahaan akan sama. 

 

3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu mengumpulkan 

pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada responden secara langsung 

(Jogiyanto, 2013). 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah sejauh mana direktur dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan yang 

dikembangkan oleh Mahoney, et al (1963) dalam (Hafiz, 2009). Manajer diminta 

untuk menilai manajer atasannya pada fungsi planning, investigating, coordinating, 

evaluating, supervising, staffing, negotiating, dan representing. Pengukurannya 

dilakukan dengan skala interval dengan teknik penilaian skala likert dimana skala 1 

(sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 

(sangat setuju). Semakin tinggi skor maka direktur semakin baik dalam melaksanakan 

fungsinya. 
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3.3.2 Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Karakteristik sistem akuntansi manajemen yaitu suatu sistem pengolahan 

informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi 

kepentingan pemakai intern organisasi (Mulyadi, 1997) dalam Solechan,et al (2015). 

Pengukurannya dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Chenhall 

et al,. (1996) dalam (Solechan,et al,. (2015), yaitu terdiri dari empat dimensi (aspek) 

yaitu : 

a. Broad Scope 

Broad scope merupakan informasi yang berkaitan dengan informasi yang akan 

datang yang memiliki cakupan luas dan lengkap yang biasanya meliputi aspek 

ekonomi dan non ekonomi. Informasi tersebut bisa membantu manajer untuk 

meningkatkan kinerjanya karena telah mendapatkan informasi tentang kemungkinan 

munculnya kejadian di masa mendatang sehingga manajer dapat memperkirakan apa 

yang akan terjadi dan menemukan langkah dan keputusan yang tepat dan seefektif 

mungkin yang akan memperlancar kinerja manajer sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. Masing-masing pernyataan diukur dalam 5 skala, yaitu 1 (sangat tidak 

setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). 

b. Timeliness 

Timeliness adalah ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai 

suatu kejadian. Karakteristik timeliness mempunyai dua dimensi yaitu frekuensi 

pelaporan dan kecepatan membuat laporan.Informasi dikatakan tepat waktu apabila 

informasi tersebut mencerminkan kondisi terkini dan sesuai dengan kebutuhan 
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manajer.Informasi yangtepat waktu akanmembantu manajer dalam pengambilan 

keputusan dan berguna untuk meningkatkan kinerjanya karena manajer mampu 

merespon suatu kejadian dengan cepat dan tepat. Masing-masing pernyataan diukur 

dalam 5 skala, yaitu 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), 

skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). 

c. Aggregation 

Aggregation merupakan penyampaian informasi dalam bentuk yang lebih 

ringkas, tetapi tetap mencakup hal-hal penting sehingga tidak mengurangi nilai 

informasi itu sendiri.Informasi yang teragregasi akan berfungsi sebagai masukan 

yang berguna dalamproses pengambilan keputusan.Masing-masing pernyataan diukur 

dalam 5 skala, yaitu 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), 

skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). 

d. Integration  

Integrasi adalah informasi yang mencerminkan kompleksitas dan saling 

keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lain. Yang mempunyai manfaat sebagai 

koordinator dalam mengendalikan pengambilan keputusan yang beraneka 

ragam..Informasi integrasi mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas 

yang dihitung dari proses interaksi antarsub unit dalam organisasi.Masing-masing 

pernyataan diukur dalam 5 skala, yaitu 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), 

skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). 
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3.3.3 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Menurut Brownell (1982) dalam Moheri, et al., (2015) Partisipasi anggaran 

adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan 

tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Partisipasi penyusunan anggaran 

diukur dengan menilai sejauh mana ide manager mempengaruhi keputusan, seberapa 

besar pertimbangan manager dipakai dalam penentuan anggaran dan seberapa sering 

atasan meminta pertimbangan bawahan. Masing-masing pernyataan diukur dalam 5 

skala, yaitu 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 

(setuju), skala 5 (sangat setuju). Kuesioner nomor 1,2,4,5 di recoding dikarenakan 

peran direktur sangat besar dibandingkan bawahannya. 

 

3.3.4 Gaya Kepemimpinan  

Menurut Erkutlu (2014) gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin 

yang menggerakkan manajer melampaui kepentingan pribadi secara langsung melalui 

pengaruh ideal (kharisma), inspirasi, stimulasi intelektual, atau pertimbangan 

individual. Penelitian ini menggunakan pengukuran dummy 1 (satu) dan 0 (nol), 

dengan rincian 0 (nol) menunjukkan gaya kepemimpinan transaksional, sedangkan 1 

(satu) menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional. Penentuan coding 0 dan 1 

dengan cara mengambil median kuesioner yang valid. Terdapat 2 kuesioner yang 

valid sehingga dibawah 6 adalah 0 (transaksional), diatas 6 adalah 1 

(transformasional). 
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3.3.5 Budaya Organisasi Partisipatif 

Budaya organisasi partisipatif adalah melibatkan karyawan dan kerja sama tim 

dalam pengambilan sebuah keputusan. Variabel ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana presepsi individu mengenai budaya organisasi. Penelitian ini 

menggunakan pengukuran dummy 1 (satu) dan 0 (nol), dengan rincian 0 (nol) 

menunjukkan budaya organisasi otokratif, sedangkan 1 (satu) menunjukkan budaya 

organisasi partisipatif. Penentuan coding 0 dan 1 dengan cara mengambil median 

kuesioner yang valid. Terdapat 3 kuesioner yang valid sehingga dibawah 9 adalah 0 

(otokratif), diatas 9 adalah 1 (partisipatif). 

 

3.4 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis  

3.4.1  Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Jogiyanto (2013) statistik deskriptif merupakan statistik yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data, karakteristik data yang 

digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan nilai 

frekuensi, pengukur tendensi pusat, disperse dan pengukur-pengukur bentuk.  

 

3.4.2  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sebuah 
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item dinyatakan valid membentuk suatu konstruk/kelompok bila mempunyai nilai 

<0.01 dan < 0.05. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah data yang diperoleh 

valid atau tidak dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa 

(2018):  

a. jika nilai r hitung < dari r tabel (P > 0.05) maka data yang dihasilkan tidak 

valid. 

b. Jika nilai r hitung > dari r tabel (P < 0.05) maka data yang dihasilkan 

valid.  

 

3.4.3  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan ukuran kestabilan dan 

konsistensi dari konsep ukuran instrument atau alat ukur, sehingga nilai yang diukur 

tidak berubah dalam nilai tertentu. Data yang reliabel dalam instrument penelitian 

menunjukkan data tersebut dapat dipercaya. Penelitian ini melakukan pengujian 

reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Menurut Ghozali (2013) 

dalam  (Aida , 2017) tingkat realibilitas suatu konstruk/variabel dapat dilihat dari 

hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0.60. 
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3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini menguji 

tentang pengaruh dari variabel, sehingga alat uji hipotesis menggunakan regresi. Uji 

ini terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

 

3.4.4.1  Uji Normalitas  

 Uji normalitas data bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 

didistribusikan normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-wilk. Jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, dan jika kurang dari 0,05 

maka data terdistribusi dengan tidak normal (Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018).  

 

3.4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada 

tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan toleransinya. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada 

yang lebih besar dari 0.05 maka dapat dinyatakan data yang akan dianalisis bebas dari 

multikolinearitas. Kemudian apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai toleransi 
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lebih kecil dari 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak 

terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018). 

 

3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2013) dalam Rawdhyfa (2018). Model regresi yang baik adalah jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau 

homokedastisitas. Adapun metode yang digunakan untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser dengan probabilitas signifikansinya di 

atas tingkat kepercayaan α = 5 % atau 0.05. 

 

3.5 Uji Model Fit 

Uji Fit Model digunakan untuk mengetahui apakah model yang sudah dibuat 

tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Uji dilakukan sebelum 

uji hipotesis tujuannya supaya model regresi fit, sehingga bisa dipakai untuk 

melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya dapat menjelaskan hal-hal yang 

sedang diteliti. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

a. Apabila Sig. F < 0.05 maka model regresi tersebut dikatakan  fit. 

b. Apabila Sig. F > 0.05 maka model regresi tersebut dikatakan tidak  fit. 
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3.6 Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

 Pengujian koefisien determinasi (adjusted R²) digunakan untuk mengukur 

proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi 

naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai 

dengan satu (0 ≤ R² ≤ 1). Hal ini berarti bila R² = 0 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R² 

semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R² semakin kecil bahkan 

mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Sugiyono,2013) dalam Handayani (2012).  

 

3.7 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka proses analisis regresi 

yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi berganda. 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+ 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4+ e 

Keterangan:  𝑌 = Kinerja Manajerial 

𝛼 = Koefesien konstanta  

𝛽1𝛽2 = Koefesien regresi  

𝑥1 = Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

𝑥2 = Partisipasi Penyusunan Anggaran 
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𝑥3 = Gaya Kepemimpinan Transformasional 

𝑥4 = Budaya Organisasi Partisipatif 

𝑒 = Tingkat kesalahan (error)/Pengaruh faktor lain 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

1. Hipotesis terdukung jika sig/2< a (0.05) dan 𝛽 

2. Hipotesis tidak terdukung jika sig/2> a (0.05) dan atau𝛽 

 


