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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di PT. PLN area Pekanbaru. PT PLN Area 

Pekanbaru memiliki beberapa Rayon di seluruh Pekanbaru. Berikut alamat Kantor 

PT. PLN Aarea Pekanbaru dan Rayon Pekanbaru: 

No Nama Kantor Alamat Call Center 

1. PLN Area Pekanbaru Jl. Dr. Setia Budhi No. 110 
0763-123 

0761-855-308 

2. PLN Rayon Panam Jl. HR. Soebrantas, No. 64 0761-7662-763 

3. PLN Rayon Rumbai Jl.Sekolah, No.50 Rumbai - 

4. 
PLN Rayon Pekanbaru 

Kota Barat 

Jl. Soekarno Hatta, Ruko 

No.3-4 (samping 

Gg.Bahagia) 

- 

5. 
PLN Rayon Pekanbaru 

Kota Timur 
Jl. Sutomo No.69 - 

Sumber : indexindonesia.blogspot.co.id 

 

 

3.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Setyani, 2015).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan asisten manajer PLN 

Area dan Rayon Pekanbaru yang ada dikantor sebanyak 30 dan diambil sample 

sebanyak 30 responden dengan menggunakan teknik Sampling sensus. 

Sugiyono dalam Setyani (2015) menyatakan sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan 
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sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah 

populasinya). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Sampling sensus. Menurut Sugiyono dalam Setyani (2015), Sampling 

sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populsi digunakan 

sebagai sampel. 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

dalam Setyani (2015) metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 

Menurut Indriantoro dalam Setyani (2015) data subyek adalah jenis data 

penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau responden. Sumber 

data yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan 

metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden (Indriantoro 

dalam Setyani, 2015). 
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3.4 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya 

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai 

(Kuncoro, 2013:63). Sebagian besar ahli mendefinisikan variabel penelitian 

sebagai kondisi-kondisi yang telah di manipulasi, dikontrol, atau diobservasi oleh 

seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Sebagian ahli juga mendefinisikan 

bahwa yang dinamakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan dalam sebuah penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen dan variabel independen. 

3.4.1 Kinerja Manajerial (Y) 

Menurut Mangkunegara (2005:21) yang dikutip oleh Sigillipu (2013) 

kinerja manajerial merupakan suatu proses kombinasi yang terus-menerus 

dilakukan dalam kerjasama antara seorang karyawan dan aturan langsung yang 

melibatkan penerapan pengharapan, serta pengertian tentang fungsi kerja 

karyawan. Kinerja manajerial yang diperoleh manajer juga merupakan salah satu 

faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan keefektifan perusahaan. Variabel 

minat diukur menggunakan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat 

tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel minat 

diukur dengan menggunakan 8 item pertanyaan yang di adopsi dari peneliti 

terdahulu (Deki Putra, 2013): 

a. Perencanaan 

b. Investigasi 

c. Pengkoordinasi 

d. Evaluasi 
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e. Pengawasan (Supervisi) 

f. Pemilihan Staff 

g. Negosiasi 

h. Perwakilan (Representatif) 

 

3.4.2  Sistem Akuntansi Manajemen (X1) 

Sistem akuntansi manajemen merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi manajemen. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi 

manajemen dibagi menjadi empat. Keempat indikator di adopsi dari peneliti 

terdahulu (Meisti, 2014).Indikator dalam variabel ini adalah: 

a. Informasi  Broad Scope 

b. Informasi Timelines 

c. Informasi Aggregation 

d. Informasi Integration 

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan 

skala likert lima poin yang meliputi (1) sangat tidak tersedia (STT), (2) tidak 

tersedia (TS), (3) cukup tersedia (CT), (4) Tersedia (T), dan (5) sangat tersedia 

(ST) untuk menunjukkan ketersediaan sistem akuntansi manajemen di 

perusahaan. 

3.4.3 Sistem Pengendalian Manajemen (X2) 

Anthony & Govindarajan (2007) mengemukakan sistem pengendalian 

manajemen merupakan alat (tools) atau cara yang terstruktur yang digunakan oleh 

manajer untuk memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya 
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mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Anthony & Govindarajan 

(2007) juga mengemukakan bahwa sistem pengendalian manajemen 

mempengaruhi perilaku manusia. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

sistem pengendalian manajemen terdiri dari 8 pernyataan yang di adopsi dari 

peneliti terdahulu (Putri Maya, 2017). Indikator yang digunakan dalam variabel 

ini adalah: 

a. Perencanaan Strategis (pemrograman) 

b. Penyusunan Anggaran 

c. Pelaksanaan Pengukuran 

d. Evaluasi Kinerja 

Pengukuran sistem pengendalian manajemen menggunakan skala 

nominal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin, yaitu (1) sangat tidak 

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

3.4.4 Motivasi (X3) 

Wilson dalam Sulijaya (2015) mengatakan bahwa motivasi didefinisikan 

sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berprilaku secara 

teratur, dapat di simpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu sikap yang 

mendorong seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu dalam mencapai tujuan. 

Kelima indikator ini diadopsi dari peneliti terdahulu (Satria,2018). Indikator 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Fisiologi 

2. Rasa aman 

3. Sosial  
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4. Penghargaan  

5. Aktualisasi diri  

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan 

skala likert lima poin yang meliputi (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju 

(TS), (3) ragu-ragu (R), (4) Setuju (S), dan (5) sangat setuju (SS) untuk 

menunjukkan motivasi yang tinggi. 

3.4.5 Komitmen Organisasi (X4) 

Menurut Nurfaizzah dalam Sulijaya (2015) berpendapat bahwa 

komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap 

organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang 

terbaik demi kemajuan organisasi. Ada tiga indikator yang diadopsi dari (Fatimah, 

2017). 

1. Affective Commitment 

2. Continuance Commitment 

3. Normative Commitment. 

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan 

skala likert lima poin yang meliputi (1) setuju (S), (2) tidak setuju (TS), (3) ragu-

ragu (R), (4) setuju (S), dan (5) sangat setuju (SS),untuk menunjukkan komitmen 

organisasi yang tinggi. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Menurut Indriantoro dalam Setyani (2015) penelitian deskriptif 

merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 
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dipahami dan diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara 

lain berupa: frekuensi, tedensi sentral (rata–rata, median, modus), dispersi (deviasi 

standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  

1. Uji Validitas  

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas, yaitu digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid atau handal jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2011:52). Koefisien validitas akan dicari mengkorelasikan setiap skor yang 

diperoleh pada setiap item dengan skor total dari masing–masing atribut, 

dengan menggunakan SPSS (Statistical Program for Social Science). 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation 

yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari 

pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki 

nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2011:55).  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuisioner tetap 

konsisten jika digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala dengan alat ukur 

yang sama. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan 

menggunakan rumus Cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). Jika validitas 
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telah diperoleh, maka peneliti harus mempertimbangkan pula reliabilitas 

pengukuran. Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel-variabel. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Cara yang 

digunakan untuk mengetahui normalitas adalah dengan mengguanakan uji 

Nonparametric Test One Sample Kolmogorov Smirnov (1-Sample K-S). Uji 

Kolmogorov Smirnov ini memiliki pengujian nilai residual yang lebih akurat 

jika dibandingkan dengan normal probability plot jika jumlah data sedikit. 

Uji asumsi klasik normalitas sering kali disalah artikan bahwa semua 

variable harus memiliki distribusi normal. Uji asumsi klasik normalitas 

ditentukan adalah nilai residual dan regresi itu harus berdistribusi normal. Jadi 

yang dibutuhkan adalah nilai residual dari regresi itu harus berdistribusi normal 

dengan cara menguji nilai residual dari persamaan regresi tersebut. Apabila 

angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, 

sedangkan jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 data tidak berdistribusi 

normal (Ghozali, 2011).  
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2. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan atau korelasi diantara variabel independen pada model regresi. 

Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. 

Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah 

ada korelasi atau hubungan diantara variabel sistem akuntansi manajemen, 

sistem pengendalian manajemen, motivasi dan komitmen organisasi pada 

kinerja manajerial di PT. PLN area Pekanbaru. Uji multikolonieritas dalam 

penelitian ini dengan cara menganalisis matriks korelasi antar variabel 

independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai cut-off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 

0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi 

penelitian (Ghozali, 2011:106).  

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas 

dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas Salah satu cara untuk mendeteksi adalah dengan melihat 
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grafik scatterplot antara nilai variabel terikat dengan residualnya (Ghozali, 

2011:139): 

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SREID. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu, seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

3.6 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat 

pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan: 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

 Menurut Sanusi dalam Setyani (2015), regresi linear berganda pada 

dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yaitu menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih 

variabel bebas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

 

  

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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Keterangan:  

Y = Kinerja Manajerial  

α   = Konstanta  

b   = Koefisien regresi variabel  

X1 = Sistem Akuntansi Manajemen  

X2  = Sistem Pengendalian Manajemen 

X3  = Motivasi 

X4  = Komitmen Organisasi 

e     = Kesalahan regresi (regression error) 

 

3.6.2 Uji F 

Uji F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Menurut Latan 

dalam Setyani (2015), kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:  

a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig ≤ 0,05), 

maka hipotesis dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig ≥ 0,05), 

maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen tidak memilki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Uji t 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t sama artinya dengan 

menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda secara parsial yang terkait 

dengan pernyataan hipotesis penelitian (Sanusi dalam Setyani, 2015). Pada 

penelitian ini, untuk mengetahui keakuratan model, maka dilakukan suatu uji 

untuk menguji signifikansi variabel independen secara individual (parsial) 

terhadap variabel dependen (Indriantoro dalam Setyani, 2015). Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dapat 
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dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel 

yang terdapat pada output hasil SPSS. Pada penelitian ini kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) :  

1. Bila tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ha diterima dan H0 

ditolak,variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Bila tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha ditolak dan H0 

diterima,variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

3.6.4 R-square 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:177). Makin kecil nilai SEE 

akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen (Ghozali, 2011:100). 

 


