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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang terletak di Jalan. H.R Soebrantas no. 155 KM. 15 Simpang Baru 

Pekanbaru dengan Kode Pos 28293, PO.Box. 1004 Telp. 0761-5620051. Fax. 

0761-562052, atau dapat di akses pada web www.uin-suska.ac.id. 

3.2  Rancangan Penelitian 

3.2.1 Pendekatan Penelitian 

Didalam sebuah penelitian ada banyak pendekatan baik ditinjau dari 

sifat maupun tujuannya.  sedangkan penelitian yang dikaukan oleh penulis 

ini lebih mengarah dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Trianto (2015) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang berlandaskan filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2.1   Jenis Penelitian 

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif. 

Analisis asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan 

dua hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menanyakan 

hubungan antara variabel independen(teknologi informasi, budaya 

organisasi, maqasid syariah) dengan variabel dependen (kinerja manajerial) 

http://www.uin-suska.ac.id/
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melalui variabel mediasi(sistem informasi keuangan). 

3.2.2  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Kata variabel tidak ada dalam perbendaraan Indonesia karena variabel 

berasal dari kata bahasa Inggris variable yang berarti faktor tetap atau 

berubah-ubah. Namun bahasa Indonesia kontemporer telah terbiasa 

menggunakan kata variabel ini dengan pengertian yang lebih tepat disebut 

bervariasi. Dengan demikian variabel adalah fenomena yang bervariasi 

dalam bentuk, kualitas, kuantitas mutu standar dan sebagainya. Dalam 

penelitian ada tiga variabel yaitu: 

1. Variabel Independen 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel tidak terikat. 

Variabel tidak terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab  perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen  

(terikat). Variabel  independen dalam penelitian ini yaitu teknologi 

informasi,budaya organisasi dan maqasid syariah 

2. Variabel Dependen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel tidak terikat.
 

Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu kineja manajerial. 

3. Variabel mediasi 

Variabel mediasi adalah variabel yang berfungsi sebagai media 

penyambung pengaruh dari variabel tidak terikat kepada variabel terikat. 
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Pada penelitian ini variabel mediasi yaitu sistem informasi keuangan 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No 
Variabel 

Penelitian 
Devinisi variabel Indikator 

Skala 

1. Teknologi 

Informasi 

(X1) 

Teknologi informasai 

adalah alat yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

informasi 

(Robbins,2008) 

1. Kelayakan 

teknologi 
Ordinal 

2. Kemudahan 

pemahan 

teknologi 

Ordinal 

3. Kemudahan 

operasional 

Ordinal 

4. Keakuratan 

teknologi 

ioformasi 

Ordinal 

5. Kekebalan 

teknologi 
Ordinal 

6. Ketahanan 

teknologi 
Ordinal 

2. Budaya 

Organisasi 

(X2) 

Budaya organisasi 

adalah sistem nilai 

organisasi yang 

dianut oleh anggota 

organisasi itu sendiri, 

yang kemudian 

mempengaruhi cara 

bekerja dan prilaku 

dari para anggota 

((Ferryansyah,2013) 

1. Kerjasma Ordinal 

2. Kekompakan 

tim 

Ordinal 

3. Pengasahan 

kemampuan 

Ordinal 

4. Koordinasi dan 

integrasi 
Ordinal 

5. Persamaan 

persepsi 
Ordinal 

6. Inovasi Ordinal 

7. pembelajaran Ordinal 
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3. Maqasid 

Syariah 

(X3) 

Maqasid syariah 

adalah sebuah 

tujuan untuk 

memelihara 

kemaslahatan atau 

kepentingan manusia 

dalam menjalani 

kehidupan di dunia, 

ia juga bertujuan 

untuk memelihara 

kepentingan manusia 

selepas kematian 

mereka. 

Nasrul Hisyam dkk 

(2015) 

1. Pemerataan Ordinal 

2. Kepuasan Ordinal 

3. Ketepatan Ordinal 

4. Kenyamanan 

 

Ordinal 

5. Kepercayaan Ordinal 

6. Keadilan Ordinal 

4. Sistem sistem 

informasi 

keuangan 

(Y1) 

Sistem sistem 

informasi keuangan 

adalah suatu sistem 

yang menghasilkan 

informasi, 

menyimpan,mengol

ah data tentang 

informasi finansial 

dan pengambilan 

keputusan yang 

relevan bagi pihak 

internal maupun 

eksternal 

(Steinbart,2015) 

1. kenyamanan 

sistem 
Ordinal 

2. keakuratan 

sistem 

Ordinal 

3. kelayakan 

sistem 

Ordinal 

4. kehandalan 

sistem 
Ordinal 

5. sistem 

informasi 

keuangan 

valid 

Ordinal 

6. sistem 

informasi 

keuangan 

akurat 

Ordinal 

7. sistem 

informasi 

keuangan 

tepat 

Ordinal 

8. sistem 

informasi 

keuangan 

efektif dan 

efesien 

Ordinal 
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Sumber:olahan penulis 2018 

3. 3 Populasi, Sampel dan Sampling 

3.3.1.   Populasi 

       Menurut Kuncoro (2009) yang terdapat dalam buku Trianto (2015) 

mendefinisikan populasi sebagai kelompok elemen yang lengkap, biasanya 

berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajari atau menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan 

sebagai unit dimana data yang diperlukan akan di kumpulkan.
 
 

Untuk   penelitian   ini   populasi   yang   digunakan   yaitu   

mahasiswa UIN Suska Riau yang mengisi borang KKN pada website 

www.lppm.uin-suska.ac.id tahun 2017. pada pertengahan bulan Juni 2017, 

5. Kinerja 

Manajerial 

(Z1) 

Kinerja manajerial 

merupakan hasil evaluasi 

terhadap aktivitas 

manajerial yang efektif 

yang dilakukan melalui 

atasan langsung, rekan 

kerja, diri sendiri, dan 

bawahan, Muharrom 

(2014) 

1. kualitas 

hasil kerja 

Ordinal 

2. kuantitas 

hasil kerja 

Ordinal 

3. efesiensi Ordinal 

4. disiplin Ordinal 

5. kreatif Ordinal 

6. inisiatif Ordinal 

7. ketelitian Ordinal 

8. kejujuran Ordinal 

http://www.lppm.uin-suska.ac.id/
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merilis nama-nama yang 

terdaftar sebagai peserta KKN tahun 2017. Dari nama nama yang tertera 

dalam pengumuman tersebut peneliti mengambil data  tersebut sebagai 

populasi dalam penelitian ini. Populasi ini memiliki tingkatan skala 

berdasarkan ruang lingkup yang akan di jadikan sampel dalam penelitian. 

Adapun jumlah mahasiswa yang menjadi populasi adalah 5340 mahasiswa. 

3.3.2   Sampel 

Kuncoro (2009) dalam Trianto (2015) menjelaskan tentang sampel, 

menurutnya sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian 

(subset)dari unit populasi, atau sampel adalah semacam literature dalam unit 

populasi.
 
Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Trianto (2015) 

mengatakan, jika sampel kurang dari 30(<30) termasuk sampel kecil, 

Sedangkan jumlah sampel lebih besar dari 30(>30) termasuk sampel besar. 

besarnya ukuran sampel tergantung dari jumlah populasi serta kepentingan 

penelitian itu sendiri.  

Ada beberapa cara dalam mengambil sampel, adapun pada penenelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik random sampling untuk menentukan sampel 

yang digunakan dalam penelitian. Random Sampling merupakan suatu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil 

kepada setiap elemen populasi. Stratfied Random Sampling merupakan sub 

dari Random Sampling yang merupakan suatu teknik sampling diamana 

populasi dibagi kedalam sub populasi(strata). dari 5340 mahasiswa yang 
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dijadikan populasi, dikelompokkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Populasi 

No Nama Fakultas 
Jumlah 

Populasi 

Persentas

e 

1. Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu SoSial 
1095 20.5% 

2 Fakultas Sains dan 

Teknologi 
748 14% 

3 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 
1710 32% 

4 Fakultas Psikologi 173 3.2% 

5 Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi 
499 9.3% 

6 Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum 
701 13.3% 

7 Fakultas Ushuluddin 96 1.8% 

8 Fakultas Pertanian dan 

Peternakan 
318 5.9 

 Total 5430 100% 

Sumber:olahan penulis 2018 

Untuk menentukan sampel yang dapat mewakili seluruh populasi, 

peneliti menggunakan metode Slovin. Rumus metode Slovin sebagai berikut : 
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n : Jumlah sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Batas toleransi kesalahan. 

Maka sampel penelitian adalah : 

  
 

     
 

  
    

            
 

  
    

    
 

        

Dengan tingkat kesalahan pengambilan yang di toleransi sebesar 10%, 

maka sampel yang didapat sebanyak 98 mahasiswa.Adapun 98 mahasiswa 

tersebut berasal dari delapan(8) fakultas yang telah dikalikan dengan 

persentase populasi pada tabel sebelumya.  

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Tabel 3.3 Sampel 

No Nama Fakultas 
Jumlah 

Sampel 

1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu SoSial 20 

2 Fakultas Sains dan Teknologi 14 

3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 31 

4 Fakultas Psikologi 3 

5 Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi 
9 

6 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 13 

7 Fakultas Ushuluddin 2 

8 Fakultas Pertanian dan Peternakan 6 

 Total 98 

 Sumber:Diolah, 2018 

3. 4   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. 

Data primer ini diperoleh melalui koisioner yang disebarkan. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang sudah diolah dan/atau telah dipublikasikan. 

Sumber data skunder dalam penelitian ini berupa data calon peserta KKN 

2017 yang diunduh di www.lppm.uin-suska.ac.id 

http://www.lppm.uin-suska.ac.id/
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3.5    Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Trianto (2015) Pengumpulan data penelitian atau data 

collection merupakan data yang akan dikumpulkan, mulai dari berapa data 

yang akan dikumpulkan, dari mana data tersebut diperoleh, kapan 

pengumpula data, teknik pengumpulan data dan hal-hal yang lain yang 

berkaitan dengan pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-

cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Penelitian ini teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode angket 

atau kuesioner. 

Kuesioner menurut Trianto (2015) merupakan alat pengumpul data 

dalam bentuk pertanyaan tertulis, baik berupa pilihan jawaban maupun 

pertanyaan essai. Sedangkan  untuk  skala  yang  digunakan  yaitu  skala  

likert.  Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan  panjang  pendeknya  interval  yang  ada  dalam  alat  

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif.
 

Sedangkan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Adapun untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi dari responden terhadap pertanyaan dari kuesioner peneliti 

menggunakan beberapa indikator sikap, serta untuk keperluan analisis 

kuantitatif peneliti memberi skor sebagai berikut: 
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   SS       = Sangat Setuju                      diberi skor 5 

S         = Setuju                                  diberi skor 4 

RR      = Ragu-Ragu                          diberi skor 3 

TS       = Tidak Setuju                        diberi skor 2 

STS     = Sangat Tidak Setuju            diberi skor 1 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan denganuji statistic menggunakan anilisis 

jalur dengan bantuan program statistical Package For Socal Science (SPSS)versi 

21,2018. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode anailisis 

datayang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan atau 

memperkirakan secara kuantitatif pengaruh variabel independen secara sendiri 

maupun bersama-sama.  

 Hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dilakukan dengan analisis jalur. Analisis (jalur adalah analisis tentang hubungan 

antara satu atau lebih dvariabel independeng dengan variabel dependen baik scara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun persamaan analisis jalur adalah sebagai 

berikut:  
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Z = Y 

                       

                            

Keterangan: 

X1: Teknologi Informasi  P:Pengaruh 

X2: Budaya Organisasi 

X3: Maqasid Syariah 

Y  : Sistem sistem informasi keuangan(SIK) 

Z   : Kinerja Manajerial 

3. 7  Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel  dari  seluruh  

responden,  menyajikan  data  tiap  variabel  yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Sedangkan untuk penelitian ini ada beberapa 

teknik analisis data yang dilakukan, diantaranya adalah: 

 

3.7.1.   Uji Validitas 

Menurut Trianto (2015) uji validitas adalah bukti bahwa instrument, 

teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-

benar mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu pernyataan, valid tidaknya item peryataan 

bisa di lihat dari membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel, data dikatakan 

valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. 
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3.7.2.   Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil  

pengukuran  relatif  konsisten  apabila pengukuran  diulangi  dua kali atau 

lebih. Dalam setiap penelitian, adanya kesalahan pengukuran ini cukup 

besar. Trianto (2015) mengatakan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat 

sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan penguuran 

terhadap suatu objek yang sama di peroleh hasil yang relatif sama artinya 

mempunyai konsistensi pengukuran yang baiik. Nilai reliabilitas bisa 

dilihat dari nilai Cronbach Alpa. Reliabilitas yang dianggap tinggi 

ditunjukkan dengan nilai Cronbach Alpa 1.00 dan nilai reliabilitas 

dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai Cronbach Alpa > 

0.70. 

 

3.8    Analisis Jalur 

Menurut Wikipedia, analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika 

yang dikembangkan dari analisisi regresi berganda. Dalam literatur berbahasa 

Indonesia, teknik ini dikenal sebagai teknik analisis lintas atau teknik analisis 

lintasan.Pada permodelannya, ada beberapa variabel yang saling berkolerasi dan 

meiliki dampak langsung maupun tidak langsung. teknik ini digunakan untuk 

menguji besarnya sumbangan yang ditunjukkan oleh koeesien jalur setiap 

diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1,X2,X3, terhadap Y serta 

dampaknya terhadap Z. 



53 
 

 

 

 

3.9 Uji Kekuatan Model 

3.9.1 Uji Koefesiensi Determinasi 

Melalui   pengujian   serentak   ini   sekaligus   dapat   diketahui 

besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut secara bersama-sama dengan 

melihat koefisien determinasi (R2). Dari koefisien determinan (R2) dapat 

diketahui derajat ketepatan dari analisis Regresi Linear. R2 menunjukkan 

besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas dan variabel 

terikatnya. Menurut Mokhlas (2011), uji koefesiensi determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

3.9.2 Uji Simultan ( Uji f ) 

Menurut Mokhlas (2011), Uji f digunakan untuk menguji apakah 

ada pengaruh signifikan atau tidak signifikan antara variabel bebas dan 

variabel terikat secara bersama-sama. Signifikan berarti hubungan yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikanisinya 

beragam, tergantung peneliti, yaitu 1%, 5%, dan 10%.  

 

3.10 Uji Hipotesis ( Uji t) 

Menurut Mokhlas (2011), Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen.Uji t adalah uji untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

variabel independen (teknologi informasi,budaya organisasi dan maqasid 

syariah) terhadap variabel dependen (kinerja manajerial). 
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 Dengan uji hipotesis, akan didapatkan seberapa besar pengaruh setiap 

variabel Xterhadap variabel Y, dan uji ini akan menjadi hasil akhir dari 

penelitian yang dilakukan. 


