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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah 10 perusahaan leasing yang berlokasi di Kota Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah objek maupun subjek yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan 

oleh peneliti untuk kemudian diteliti lalu dibuat kesimpulannya Sugiyono (2013). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu beberapa karyawan leasing di perusahaan dan sudah menggunakan kinerja 

sistem informasi akuntansi yang berada di kota Semarang. 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang ada dalam suatu populasi. 

Menurut Cohen, et.al, dalam Lestari (2014), jika sampel yang didapatkan lebih besar akan semakin 

baik hasilnya, tapi ada batas minimum sebesar 30 sampel yang dapat diambil oleh para peneliti. 

Namun, seperti yang sudah diutarakan oleh Baley dalam Lestari (2014), jika untuk suatu penelitian 

yang memakai analisis data statistic, dalam menggunakan sampel minimal adalah 30 untuk ukuran 

sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan leasing di Kota Semarang yang terdiri 

dari Federal Internasional Finance, Adira Dinamika Multi Finance, Bussan Auto Finance, Mandiri 

Utama Finance, Indosurya Inti Finance, Batavia Prosperindo Finance, Sinarmas Finance, Bintang 

Mandiri Finance, Mega Finance, dan MNC Finance. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik Purposive Sampling yaitu dengan memilih karyawan dengan menetapkan kriteria sebagai 

berikut: 
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1. Karyawan perusahaan leasing di Kota Semarang yang bekerja memakai sistem informasi 

akuntansi. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

3.3.1 Sumber Data 

 Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data, data yang 

telah terjawab oleh responden terkait pertanyaan yang dicantumkan mengenai pengaruh 

pengendalian internal serta sistem informasi akuntansi dan juga kinerja pada karyawan Leasing di 

Kota Semarang. 

3.3.2 Jenis Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif sebagai jenis data. Data 

kuantitatif memperoleh skor dari jawaban yang telah terjawab oleh responden terkait pertanyaan 

yang ada di dalam kuesioner. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

pada kuesioner. Dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden dengan 

maksud responden akan memberikan feed back terkait pertanyaan yang terdapat di dalam 

kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai ukuran, dimana dalam 

pengukurannya responden diwajibkan untuk memberikan pendapat terkait pertanyaan yang 

diberikan dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5. 5 sebagai tanggapan positif atau maksimal 

dan 1 sebagai tanggapan negatif atau minimal. 
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3.5 Uji Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1 Uji Validitas 

 Menurut Murniati et al., (2013), Uji validitas merupakan alat yang berfungsi untuk 

mengukur sejauh mana suatu alat pengukur atau instrumen pertanyaan dapat mengukur 

variabel.  Penelitian ini, bertujuan untuk mengukur valid atau tidak valid di dalam 

kuesioner dengan dilakukannya uji validitas sebagai alat uji pada penelitian. Pengujian 

validitas dilakukan dengan dengan menggunakan perbandingan nilai rhitung dengan nilai 

rtabel. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rhitung, maka pertanyaan dalam kuesioner yang 

dapat dikatakan tidak valid. 

 

2 Uji Reliabilitas 

Menurut Murniati et al., (2013), uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur 

kevalidan pada kuesioner. Kuesioner akan dinilai (reliable) jika jawaban yang 

diberikan responden terkait pertanyaan pada kuesioner konsisten dari waktu ke waktu. 

Pengujian ini merupakan suatu variabel yang dinilai reliabilitas tinggi jika memperoleh 

nilai Cronbach’s Alpha > 0.960, serta reliabilitas yang cukup tinggi jika memperoleh 

Cronbach’s Alpha 0.70-0.90, reliabilitas moderat jika memperoleh nilai cronbach’s 

Alpha 0.50-0.70, dan yang terakhir reliabilitas rendah jika memperoleh nilai 

Cronbach’s Alpha <0.50. Jika semakin tinggi tingkat reliabilitas, maka akan semakin 

tinggi kemampuan yang dihasilkan tes yang mencapai sasarannya. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yaitu analisis yang telah dilakukan untuk menilai apakah regresi 

linear Ordinary Least Square (OLS) terjadi masalah yang berkaitan dengan asumsi klasik. 

Untuk mencapai asumsi klasik, diperoleh  hasil yang valid dengan kenyataan. Uji asumsi 

klasik yaitu syarat statistic yang harus dianalisis pada analisis regresi linear berganda. Uji 

asumsi klasik digunakan pada regresi linear  dengan pendekatan OLS yang meliputi Uji 

Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Linearitas, serta Uji Normalitas. 

Uji Autokorelasi terjadi saat time series saja. Uji Autokorelasi hanya digunakan dengan 

data yang bersifat time series. Uji linearitas tidak dapat dilakukan setiap regresi linier, 

karena telah diasumsikan yang bersifat linier. Jika harus dilakukan hanya untuk melihat 

sejauh mana tingkat linieritasnya. 

 Dalam penelitian ini uji asumsi klasik hanya untuk memastikan tidak adanya 

Multikolinearitas dan juga Heteroskidastoisitas, data yang diperoleh hanya mempunyai 

distribusi normal. Multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas uji asumsi klasik telah 

terpenuhi. 

1. Uji Normalitas 

 Menurut Murniati et al., (2013) uji normalitas mempunyai tujuan guna 

membuktikan apa benar di dalam regresi variabel independen dan dependen memiliki 

distribusi normal kah atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS test). Model regresi yang benar merupakan model yang 

mempunyai distribusi yang normal ataupun akan mendekati normal. Variabel pada data 

tersebut didistribusikan normal jika memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Murniati et al., (2013) pengujian heteroskedastisitas bertujuan guna  

membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan asumsi, merupakan ketidaksamaan 

varian heteroskedastisitas dengan pengujian uji glejser. Regresi model yang benar yaitu 

yang tidak homoskedastisitas karena dengan heteroskedastisitas akan menimbulkan 

koefisien menjadi tidak efisien. Pengujian ini dilakukan dengan variabel independen 

yang mempunyai nilai valid residual, jadi penilaian signifikan antara independen nilai 

residual yang lebih besar dari 0.05. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk melakukan 

pengujian apakah model analisis regresi menemukan korelasi antara varibel bebas 

ataukah tidak. Di dalam pengujian ini terdapat ketentuan yaitu Tolerance and Value 

Inflation Factor (VIF). Dimana dapat dikatakan multikolinearitas jika nilai tolerance 

lebih dari atau sama dengan 0,10 serta nilai value inflation factor kurang atau sama 

dengan 10. 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Penguji hipotesis ini memiliki tujuan guna mencari tahu apakah variabel 

independen yaitu pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan motivasi kerja 

berpengaruh pada variabel dependen yaitu kinerja terhadap karyawan. Uji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda, karena menggunakan 

lebih dari satu variabel independen. Berdasarkan penelitian ini dengan menggunakan 
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bantuan perangkat lunak ( software ) SPSS untuk menguji hipotesis. Ini merupakan  model 

dari persamaan regresi linear berganda : 

 

KK = a + β1 PI1 + β2 SIA2 + β3 MK3 + e 

 

Keterangan :  

KK   = variabel dependen (kinerja karyawan)  

a   = Harga Konstanta (Harga Y bila X=0)  

β1, β2, β3, βn = koefisien regresi 

PI1   = variabel independen (pengendalian internal)  

SIA2   = variabel independen  (sistem informasi akuntansi)  

MK3   = variabel independen  (motivasi kerja) 

e   = error  

 

1. Uji Signifikansi Simultan 

 Uji F bertujuan untuk melakukan pengujian apakan kedua variabel independen 

yang telah dimasukkan ke model regresi akan berpengaruh secara bersamaan terhadap 

variabel dependen. Uji F berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap variabel 

dependen jika sig F kurang dari 0,05 (Ghozali, 2011). 

 

2. Uji Koefisien Determinasi 

 Menurut Murniati et al., (2013) Uji R2 bertujuan untuk melakukan pengukuran 

terhadap besar kekuatan pada variabel independen untuk menguraikan variabel 
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dependen jika nilai variabel dependen berpengaruh terhadap variabel lain. Hasil uji 

dapat diketahui adjusted R2. 

 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual 

 Uji T bertujuan guna mencari tahu berapa besar pengaruh yang terjadi antara 

variabel dependen secara individu terhadap variabel independen, dimana jika pengujian 

tersebut kurang dari . 0,05 dan koefisien bernilai positif maka dapat dikatakan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima yang berarti secara parsial, variabel independen tersebut 

mempengaruhi variabel dependen ( Santoso, 2004 : 168 dalam Jannah, 2010).  
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