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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan di PT. PER Provinsi Riau  yang terletak di 

Jalan Sudirman No. 211 Pekanbaru Propinsi Riau. 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis-jenis dan sumber data yang diperlukan penelitian ini adalah : 

3.2.1 Data primer 

Yaitu data dan informasi yang bersumber dari PT. PER, dimana 

mengadakan penelitian dengan cara mewancarai pihak-pihak terkait secara 

langsung serta penyebaran angket. 

3.2.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang sudah ada pada PT. PER tersebut berupa Dokumen-

dokumen, sejarah singakat PT. PER, Sturktur Organisasi, serta aktivitas yang 

dijalankan PT. PER. Pada penelitian ini peneliti dalam mencari data dan informasi 

yang dibutuhkan akan mengunakan metode penelitian Kuantitatif. Bila kita 

membicarakan metode kuantitatif sebagai suatu disiplin keilmuan, maka 

pandangan kita akan tertuju pada kepada disiplin ilmu-ilmu kuantitatif yang ada 

pada umumnya. Dalam bidang ilmu ekonomi kelompok ilmu kuatitatif terdiri dari 

ilmu matimatika, statistika, dan ekonometrika.Ilmu-ilmu tersebut merupakan 

cabang ilmu logika yang mempelajari berbagai peristiwa yang berada disekitar 

kita dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. (Muhammad Teguh 2014). 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini 

populasinya adalah  Karyawan PT. PER yang berkantor di Pekanbaru. Sampel, 

Sugiyono (2002: 61-62), yang mengatakan bahwa, “sampling jenuh adalah teknik 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. istilah lain dari sampel 

jenuh adalah sensus. Dalam penelitian ini sampel di ambil dari seluruh karyawan 

di PT. PER Provinsi Riau yang berkantor di Pekanbaru yang terdiri dari PT.PER 

Pusat berjumlah 25 karyawan dan cabang pekanbaru 20 karyawan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi dan kuesioner. Adapun pengertian dari kedua metode 

tersebut menurut Riduan (2011; 38), adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Menurut Sutrisno, (1986) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikologis. Jadi, peneliti dengan mengunjungi 

langsung kelokasi penelitian dengan observasi terhadap aktivitas yang dilakukan. 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi dilaksanakan dengan menyertakan data-data tentang 

Perusahaan, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan manager dalam 

menjalankan system pengendalian manajemen yang diterapkan. 
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3.4.3 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar di wilayah yang luas. (Sugiyono, 2014) 

 Di mana kuesioner tersebut diberikan kepada karyawan PT. Permodalan 

Ekonomi Rakyat  Pekanbaru. Kuesioner yang diberikan dalam bentuk skala likert 

dengan pilihan jawaban sebagai berikut (Istijanto; 2011;57) : 

Sangat Setuju (SS)   = 5 

Setuju (ST)   = 4 

Ragu-ragu (R)   = 3 

Tidak Setuju  (TS)  = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

3.5 Konsep Operasional Variabvel 

3.5.1 Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis.Hal ini sangat perlu agar tidak 

terjadi kesalahahaman pada penelitian ini, serta mudah di ukur dilapangan sesuai 

dengan judul yang diteliti: 

Tabel 3.1 :Definisi Dari Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

1. 

 

Kinerja (Y) 

 

 

Kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh Karyawan  

dalam pekerjaannya menurut 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 
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kriteria tertentu yang berlaku 

untuk suatu Kinerja.(Robbins; 

2009; 241) 

4. Efektifitas  

5. Kemandirian 

(Robbins; 2009; 260) 

1. Sistem 

Pengendalian 

Manajemen 

(X) 

 

Menurut Robert N. Anthony 

dan Vijay Govindarajan 

(2005:) Sistem Pengendalian 

Manajemen merupakan alat 

untuk mengimplementasikan 

strategi.Tiap organisasi 

memiliki strategi yang berbeda-

beda, dan pengendalian harus 

disesuaikan dengan syarat 

strategi spesifik.Sistem 

pengendalian manajemen 

mempengaruhi perilaku 

manusia. 

a. Pusat biaya 

b. Pusat pendapatan 

c. Pusat laba 

d. Pusat investasi 

e. Pemrograman 

f. Penganggaran 

g. Pelaksanaan dan 

Pengukuran. 

h. Analisis dan pelaporan 

Mulyadi (2007) 

Likert 

2. 

 

Inovasi (Z) 

 

Menurut Everett M. Rogers 

Inovasi merupakan sebuah ide 

gagasan objek dan praktik yang 

dilandasi dan diterima sebagai 

suatu hal yang baru oleh 

seseorang atau kelompok 

tertentu untuk di aplikasi kana 

tau di adopsi. 

 

a. Inovasi proses 

b. Inovasi metode 

c. Inovasi struktur 

organisasi 

d. Inovasi dalam 

hubungan 

e. Inovasi strategi 

f. Inovasi pola pikir 

g. Inovasi produk 

h. Inovasi pelayanan 

Ancok (2012) 

 

Likert 

 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas yang 

dipakai. Kualitas data dalam pengujian tersebut adalah kualitas data penelitian 

ditentukan oleh instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

menghasilkan data yang berkualitas. 
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3.6.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali; 

2011; 45). Dalam pengujian yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan kualitas 

data, layak atau tidak layaknya suatu data yang diangkat maka peneliti 

mengaitkan data, faktor dengan metode Validitas yaitu melakukan korelasi antara 

skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, masing-masing 

butir pertanyaan dapat dilihat kevalidannya dari corrected item-total correlation. 

Kuesioner dapat dikatakan valid jika corrected item-total correlation memiliki 

nilai kritis > dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki 

korelasi > 30% dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi < 

30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-

pertanyaan yang telah dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Keandalan 

berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari 

stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan 

dilakukan secara berulang. 

Kuesioner dikatakan andal (reliable) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali; 2011; 41). 

Uji coba terhadap butir pertanyaan yang valid dilakukan untuk mengetahui 
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keandalan butir pertanyaan tersebut dengan bantuan SPSS. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach’s Alpha (α). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan Reliabilitas jika memberikan nilai 

Cronbach's Alpha> 0,60 (Nunnally dalam Ghozali; 2007). 

3.7 Uji Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013, 19), Statistik deskriptif memberikan gambaranatau 

deskripsi suatu data yang diteliti. Dalam menggunakan statistik deskriptif,suatu 

data dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, rangekurtosisdan skeweness. Statistik deskriptif digunakanuntuk 

mempermudah ciri-ciri karakteristik suatu kelompok data agar mudahdipahami. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap 

multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Imam Ghozali dalam 

Nursiah; 2010). Dalam pengujian yang dilakukan untuk peneliti untuk 

menghasilkan kualitas data, layak atau tidaknya suatu yang dapat diangkat maka 

peneliti mengaitkan data, pada penelitian ini untuk menguji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-

masing variabel menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S-Z) dengan P > 

0,05 atau P besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data 

pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal. 
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3.8.2 Uji Multikolinieritas 

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. (Ghozali; 2011; 

91). 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variance 

inflation factor atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga 

formulanya adalah sebagai berikut: 

VIF =  

Di mana R
2 

merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya 

menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 5 maka dianggap ada 

multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai VIF < 5 

maka dianggap tidak ada multikolinieritas. 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali; 2011). Dasar pengambilan keputusan: 

3.8.3.1 jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin) yang ada membentuk 

suatu tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
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3.8.3.2 jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas jadi 

jika grafik di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi ini, sehingga model regresi layak pakai. 

3.8.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tesusun dalam rangkaian waktu (cross section 

data). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang 

menggunakan time series data. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians 

populasinya. Sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk 

menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen. Untuk 

menentukan ada tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan Uji Durbin-

Watson dengan menggunakan aplikasi SPSS di mana: 

3.8.4.1 Jika angka D-W di bawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif. 

3.8.4.2 Jika angka D-W di bawah -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3.8.4.3 Jika angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif. 

3.9 Analisis Regresi Berganda  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi 

berganda. Menurut Ghozali, (2013:96), analisis regresi digunakan untuk 
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mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.  

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variable independen (X) dengan dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Dalam regresi berganda terdapat 3 variabel, yaitu : 

a. Variabel independen (X1) yaitu, sistem pengendalian manajemen 

b. Variabel intervening (Z) yaitu, inovasi, dan 

c. Variabel dependen (Y) yaitu, Kinerja Karyawan. 

 
Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut :  

Z = a + b1 X1 + e  

Y = a + b1 X1 + b2Z+ e  

Keterangan :  

Y = Variabel Bebas (Kinerja Karyawan)  

b1, b2,b3 = koefisien garis regresi 

X1 = Sistem pengendalian manajemen 

Z   = Inovasi 

e = residual atau prediction error 
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3.10 Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh 

(simultan) yang diperlukan sebagai berikut : 

3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 

2013:128). Uji parsial ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table. 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan apakah H, diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai 

thitung dan ttable, apabila: 

a) thitung> ttable, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh besar. 

b) thitung< ttable, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.10.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen.Uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel(Ghozali, 2013:127). Nilai F hitung dapat 

diperoleh menggunakan rumus: 

Fhitung = 
        

            
 

Dimana : 

R2 = Koefisien Determinasi 

K = jumlah varibel 

N  = jumlah sampel 
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Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan H, diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai Fhitung dan 

Ftabelapabila : 

a) Fhitung>Ftabel, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b) Fhitung<Ftabel, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.10.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
)  digunakan unutk mengukur seberapa besar 

variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama–sama variabel 

dependen atau seberapa baik model regresi yang telahdibuat tersebut cocok 

dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 

2013:105-127). 

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien korelasi 

parsialnya.Variabel independennya yang paling berpengaruh terhadap variabel 

dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling besar. 


