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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 3.1.1 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Perusahaan Besar Sedang di kota 

Semarang 

 3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini berada di kota Semarang 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 6032 Perusahaan Besar Sedang yang ada di 

Kota Semarang (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020) Sampel  pada  penelitian  ini 

menggunakan metode Purposive Sampling, dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Omset Rp 2.500.000.000 atau lebih dalam satu tahun yang tercantum dalam 

UU no 20 tahun 2008 

b. Memiliki karyawan  20-100 orang atau lebih yang tercantum dalam UU no 

20 tahun 2008 

c. Menerapkan software akuntansi dalam aktivitas perusahaan 

d. Perusahaan sudah menghasilkan laporan keuangan 

Kriteria tersebut berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik mengenai 

ukuran perusahaan dan perusahaan besar sedang digunakan dalam penelitian ini 

karena perusahaan besar sedang terbanyak berada di kota Semarang dalam Jawa 

Tengah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2017) dan perusahaan besar 

sedang memiliki SOP dalam manajemen perusahaan baik secara lisan maupun 
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tertulis, semakin banyak karyawan maka perusahaan perlu sebuah kebijakan atau 

prosedur untuk mengatur dan mengontrol aktivitas operasional di  perusahaan. 

Penerapan software akuntansi merupakan salah satu bentuk penerapan sistem 

informasi akuntansi dalam perusahaan dan diperlukan untuk memudahkan proses 

pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan, serta memudahkan perusahaan 

dalam melakukan proses pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan juga diindikasikan sebagai hasil dari sistem informasi akuntansi, 

dan dibutuhkan untuk penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari sistem 

informasi akuntansi  terhadap tata kelola perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1  Jenis dan Sumber Data 

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

diperoleh secara langsung dari responden pada penelitian ini yaitu Perusahaan 

Besar Sedang yang ada di Kota Semarang. 

 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik survey. Survey atau self-administered survey merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu (Hartono, 2013, hal. 140) Survey akan dilakukan oleh peneliti 

dengan memberikan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden secara 

langsung ataupun melalui undangan google form, dimana sebelumnya peneliti akan 

melakukan konfirmasi kesediaan terlebih dahulu melalui telepon. 
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 3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini merujuk dari penelitian 

Uyar, Gungormus, & Kuzey (2017), Nyathi dan Benedict (2017), Egbunike dan 

Unamma (2017), Nalukenge, Tauringana, & Ntayi  (2017) dan Alanzi (2019)  yang 

akan dibagikan ke Perusahaan Besar Sedang di Kota Semarang. 

 

3.4 Alat Analisis Data 

Untuk memberikan gambaran dari data penelitian dan untuk memenuhi 

persyaratan alat pengumpulan data maka peneliti menggunakan uji-uji sebagai 

berikut: 

3.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut . 

Model pengujiannya menggunakan korelasi Pearson Correlation, dengan kriteria 

penerimaan pengujiannya dikatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel 

maka data valid (Murniati, Purnamasi, Ayu, Advensia, Sihombing, & Warastuti, 

2013, hal. 34) 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau keandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator atau variabel. Model yang digunakan 

untuk uji reliabilitas menggunakan model pengujian Cronbach Alpha. Model 

pengujian Cronbach Alpha digunakan agar instrumen dikatakan reliabel apabila 

jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu. Kriteria 



 

32 
 

tingkat reliabilitas data menggunakan interval Cronbach Alpha sebagai berikut 

(Murniati, Purnamasi, Ayu, Advensia, Sihombing, & Warastuti, 2013, hal. 34) 

a) Reliabilitas sempurna : > 0,9 

b) Reliabilitas tinggi : 0,7 – 0,9 

c) Reliabilitas moderat : 0,5 – 0,7 

d) Reliabilitas rendah : < 0,5 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari data 

penelitian meliputi berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range (Hartono, 2013, hal. 195) 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian yang menggunakan Uji Regresi berganda maka 

sebelumnya dilakukannya Uji Asumsi Klasik yang bertujuan untuk asumsi-asumsi 

dari regresi terpenuhi  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji sampel normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, hasil penelitian dikatakan bisa 

berdistribusi normal apabila probabilitas α > 0,05 (Murniati, Purnamasi, Ayu, 

Advensia, Sihombing, & Warastuti, 2013, hal. 78) 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi 

berkorelasiantar variabel bebas atau tidak. Uji multikolinieritas ini menggunakan 

nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dimana nilai tolerance 
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lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 (Murniati, Purnamasi, Ayu, 

Advensia, Sihombing, & Warastuti, 2013, hal. 98) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain. Dimana nilai signifikansi variabel independen lebih besar 

dari 0,05  (Murniati, Purnamasi, Ayu, Advensia, Sihombing, & Warastuti, 2013, 

hal. 55) 

3.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda, 

persamaannya sebagai berikut (Murniati, Purnamasi, Ayu, Advensia, Sihombing, & 

Warastuti, 2013, hal. 52): 

TK = α + β1SB+ β2LK+ β3SAK+ β4SP+ e 

Keterangan: 

TK = Tata Kelola Perusahaan  

α = Koefisien Determinan 

β = Koefisien Regresi  

SB = Sistem Pembukuan 

LK = Laporan Keuangan 

SAK = Standar Akuntansi Keuangan 

SP = Sistem Penganggaran 

 e = Eror  

 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah: 

Sig < α (0,05) dan 𝛽𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 bernilai positif maka H1, H2, H3, H4  diterima


