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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Riau Pos Kota Pekanbaru, di Jl. HR 

Subrantas KM 10,5 Panam – Pekanbaru Riau. Objek penelitiannya yaitu para 

manajer dan karyawan tetap yang bekerja di PT. Riau Pos Pekanbaru 

3.2 Populasi Dan Sampel  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012 : 115). 

Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT. Riau Pos Pekanbaru yang 

berjumlah 141 orang. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012 : 116). Penelitian ini menggunakan metode 

probability sampling dengan teknik sample random sampling. Probability 

sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Simple random 

sampling merupakan cara pengambilan sampel secara acak dimana tiap unsur 

yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi 

sampel. Penelilti memilih teknik ini agar pemilihan sampel dapat dilakukan 

dengan lebih merata sehingga validitas, reabilitas, dan landasan generalisasi dapat 

lebih dipertanggungjawabkan. Sampel dalam penelitian berjumlah 59 orang. 
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 Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Djarwanto dan Subagyo, 2006). Rumus : 

    N 

n = 

1 + Ne
2 

      141        141 

   =             =    = 58,50 (dibulatkan 59 ) 

         1 + 141 (0,1)
2
      2,41 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dan sampel (10%). 

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala Likert 

(Likert Scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1-5 

kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi score atau bobot yaitu 

banyaknya score antara 1 sampai 5, dengan rincian (Singarimbun dalam AN 

Pratama, 2016): 

1. Jawaban SS sangat setuju diberi score 5. 

2. Jawaban S setuju diberi score 4. 

3. Jawaban R ragu-ragu diberi score 3. 

4. Jawaban TS tidak setuju diberi score 2. 

5. Jawaban STS sangat tidak setuju diberi score 1 
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Tabel III.1 

Jumlah Karyawan PT. Riau Pos Intermedia Pekanbaru Setiap 

Departemen 

No Departemen Jumlah 

1 Redaksi dan Produksi 60 

2 Umum, Administrasi, SDM 12 

3 Sirkulasi dan Pengembangan Pasar 23 

4 Iklan dan Pariwisata 19 

5 Keuangan 6 

6 Perwajahan Percetakan 14 

7 EDP dan IT 7 

Total 141 

Sumber Olahan :2018 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2012 : 193). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas 

kuesioner yang disebar kepada seluruh karyawan dan manajer yang bekerja di PT. 

Riau Pos Pekanbaru.    

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan survey kuesioner. Survey kuesioner merupakan metode 

survey dengan mengunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah daftar 

pernyataan-pernyataan yang disusun secara tertulis, bertujuan untuk memperoleh 

data berupa jawaban-jawaban para responden (Kuncoro,2013). Menurut Sugiyono 

(2012:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner penelitian didistribusikan kepada responden 
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secara langsung. Responden yang sempat dan bersedia secara langsung menjawab 

kuesioner yang diberikan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert yang digunakan oleh responden untuk menyatakan tingkat setuju atau tidak 

setuju mengenai pernyataan. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen).  

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas (independen). Variabel ini disebut juga variabel akhir atau variabel endogen 

atau variabel akibat (AN Pratama, 2016). Variabel terikat yang digunakan dal am 

penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y). Kinerja karyawan dalam penelitian 

ini merupakan hasil kinerja karyawan pada PT. Riau Pos secara kualitas dan 

kuantitas pada periode tertentu yang merefleksikan seberapa baik karyawan 

tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan terdiri dari 6 

item pernyataan yang diadopsi dari peneliti terdahuluRegina Aditya Reza 

(2010).Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dalam 

penelitian ini adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, 

kemandirian dan komitmen organisasi.  
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3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), variabel 

ini disebut juga dengan variabel eksogen. Sugiyono (2012:59). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi 

Manajemen (X1), Disiplin kerja (X2) dan Lingkungan Kerja (X3). 

1.5.2.1 Sistem Informasi Manajemen 

 Jogiyanto dalam FA Wiranda (2015) menyatakan sistem informasi 

mempunyai enam buah komponen, yaitu input, model, output, teknologi, basis 

data dan kontrol. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama membentuk satu 

kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi 

tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data dan tidak dapat 

mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan 

akurat.  

 Berdasarkan pandangan-pandangan di atas tempat sistem informasi 

manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sistem yang terpadu yakni 

terkait proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian hasil 

informasi tentang data yang dapat bermanfaat dalam proses manajerial organisasi 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Instrumen yang digunakan untuk 

mengurur sistem informsdi manajemen terdiri dari 6 item pertanyaan yang 

diambil dari penelitian terdahulu Ika Listiana (2017). Adapun indikator-indokator 

dari sistem informasi manajemen yaitu: sumber daya manusia, peralatan, formulir, 

prosedur dan data informasi. 
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3.5.2.2 Partisipasi Anggaran 

 Partispasi anggaran berarti memberikan kesempatan kepada para bawahan 

untuk terlibat dalam penyusunan anggaran. Kinerja para karyawan akan 

meningkat apabila mereka terlibat secara aktif dalam proses penyusunan anggaran 

pada unit organisasi tempat mereka bekerja. Kuncoro (2016). Brownell dalam 

Kuncoro (2016), menyebutkan bahwa partisipasi anggaran merupakan proses 

yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai 

pengaruh dalam penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan 

kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran 

mereka.Instrumen yang digunakan untuk mengukur partisipasi anggaran terdiri 8 

item pertanyaan yang diambil dari penelitian terdahulu Revano Ramadanil (2013). 

Adapun indikatornya yaitu keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan 

anggara, kontribusi karyawan dalam proses penyusunan anggaran dan pengaruh 

karyawan dalam proses penyusunan anggaran. 

3.5.2.3 Disiplin Kerja 

 Disiplin kerja karyawan PT. Riau Pos Pekanbaru adalah perilaku 

seseorang, kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Instrumen yang digunakan 

terdiri dari 8 item pertanyaan yang diambil dari penelitian terdahulu Rivai dalam 

AN Pratama (2016).Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur disiplin kerja adalah kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan 

pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. 
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3.5.2.3 Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar tempat 

kerja karyawan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat mendukung 

kinerja seorang karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya di PT. Riau Pos Pekanbaru. Instrumen yang digunakan terdiri dari 8 

item pertanyaan yang diambil dari penelitian terdahulu Mahardikwanto (2013).  

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur lingkungan kerja 

adalah suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan tersedianya fasilitas 

untuk karyawan  

 

3.6 Tabel Operasional Variabel 

 Untuk lebih memahami defenisi dari variabel variabel operasional 

penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut akan dijelaskan 

lebih terperinci mengenai indikator masing-masing variabel dependen dan 

variabel independen. Berikut ini adalah tabel III.2 opersional variabel yang 

menjelaskan variabel penelitian ini. 

Tabel III.2 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel Pengertian Indikator Skala 

Sistem Informasi 

Manajemen 

 

 

Variabel Bebas  

(X1) 

 

 

Sistem manusia 

atau mesin yang 

terpadu guna 

menyajikan 

informasi untuk 

mendukung fungsi 

operasi, 

manajemen, dan 

pengambilan 

keputusan di 

dalam suatu 

organisasi.  

1. sumber daya 

manusia 

2.  peralatan 

3. formulir 

4.prosedur  

5. data informasi. 

Likert 
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Partisipasi 

Anggaran 

 

Variabel Bebas  

(X2) 

Partisipasi 

anggaran 

merupakan proses 

yang melibatkan 

individu-individu 

secara langsung di 

dalamnya dan 

mempunyai 

pengaruh dalam 

penyusunan tujuan 

anggaran yang 

prestasinya akan 

dinilai dan 

kemungkinan akan 

dihargai atas dasar 

pencapaian tujuan 

anggaran mereka. 

1. keterlibatan 

karyawan dalam 

proses 

penyusunan 

anggara 

2. kontribusi 

karyawan dalam 

proses 

penyusunan 

anggaran 

3. pengaruh 

karyawan dalam 

proses 

penyusunan 

anggaran 

Likert 

Disiplin Kerja  

 

 

Variabel Bebas  

(X3) 

Disiplin kerja 

adalah suatu alat 

yang digunakan 

para manajer untuk 

berkomunikasi 

dengan karyawan 

agar mereka 

bersedia untuk 

mengubah suatu 

perilaku serta 

sebagai suatu 

upaya untuk 

meningkatkan 

kesadaran dan 

kesediaan 

seseorang menaati 

semua peraturan 

perusahaan dan 

norma-norma 

sosial yang berlaku 

(AN Pratama, 

2016). 

1. Kehadiran,  

2. Ketaatan pada 

3. Peraturan kerja 

4. Ketaatan pada 

standar kerja 

5. Tingkat 

kewaspadaan 

tinggi 

6. Bekerja etis 

Likert 

Lingkungan Kerja  

 

 

Variabel Bebas  

(X4) 

kerja sebagai 

keseluruhan alat 

perkakas dan 

bahan yang 

dihadapi, 

lingkungan 

sekitarnya di mana 

1. Suasana kerja 

2. Hubungan 

dengan rekan 

kerja 

3. Dan tersedianya 

fasilitas untuk 

karyawan 

Likert 
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seseorang bekerja, 

metode kerjanya, 

sertapengaturan 

kerjanya baik 

sebagai 

perseorangan 

maupun sebagai 

kelompok 

(TriWindari, 2016) 

Kinerja Karyawan  

 

 

Variabel 

Terikat(Y) 

kinerja 

merupakanperilaku 

nyata yang 

ditampilkan setiap 

orang sebagai 

prestasi kerja 

yangdihasilkan 

oleh karyawan 

sesuai dengan 

perannya dalam 

perusahaan 

(Almustofa, 2014) 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketepatan 

waktu 

4. Pengawasan 

Supervisor 

5. Efektifitas 

Biaya 

6. Kemandirian 

7.Komitmen 

Organisasi 

Likert 

Sumber: Olahan: 2018 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian 

maksimum, minimum (Ghozali, 2011). Analisis ini digunakan untuk menganalisa 

data satu persatu berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang diberikan 

selama penelitian berlangsung. Adapun cara pengkategorian data berdasarkan 

rumus dari AN Pratama (2016) adalah sebagai berikut: 

a. Tinggi : X ≥ M + SD 

b. Sedang : M – SD ≤ X < M + SD 

c. Rendah : X < M – SD 
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3.7.2  Uji Instrumen 

 Agar data yang diperoleh dengan kuesioner dapat valid dan reliabel maka 

perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner terhadap butir-butir 

pernyataan sehingga dapat diketahui layak tidaknya untuk pengumpulan data. 

Layak atau tidaknya instrumen penelitian ditunjukkanoleh tingkat kesalahan 

(validity) dan keandalan (reliability). Uji instrumendimaksudkan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak 

atau tidaknya digunakan untuk pengumpulan data (TriWindari, 2016) 

3.7.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua pernyataan atau pertanyaan penelitian yang di ajukan untuk meniliti 

variabel penelitian adalah valid. Valid disini maksudnya adalah dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Uji validitas dilakukan dengan 

mengukur korelasi antara setiap butir pernyataan terhadap nilai totalnya. Apabila 

korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel 

menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau >0,05 berarti angka probabilitas 

tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item 

pertanyaan adalah valid. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner tetap 

konsisten apabila digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan 

alat ukur yang sama. Uji statistik Cronbach Alpha (α) digunakan untuk menguji 

tingkat reliabel suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 
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Cronbach Alpha > 0,70. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai 

reliabilitas datanya semakin terpercaya untuk masing-masing variabel (Ghozali, 

2013). 

3.7.3 Uji Prasyarat Analisis 

 Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan analisis regresi 

linier berganda. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas yang dilakukan menggunakan 

bantuan komputer program SPSS 22.0 for Windows. 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data 

(Pratama, 2016). Dalam penelitian ini, menggunakan Uji Kolmogrov-smirnov 

dengan pedoman sebagai berikut: 

1)  Ho diterima jika nilai p-value pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > level of 

significant (α = 0,05), sebaliknya Ha ditolak (Nugroho, 2005). 

2)  Ho ditolak jika nilai p-value pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) < level of 

significant (α = 0,05), sebaliknya Ha diterima (Nugroho, 2005). 

3.7.3.2 Uji Linieritas 

 Uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau belum 

(Ghozali dalam Pratama, 2016). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis korelasi atau regresi linier. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila signifikasi lebih dari 0,05. 
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3.7.3.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

mengasumsikan variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan linier satu sama 

lain. Sebab, jika terjadi hubungan linier antarvariabel bebas akan membuat 

prediksi atas variabel terikat menjadi bias karena terjadi masalah hubungan di 

antara para variabel bebasnya (Ghozali dalam Pratama, 2016). 

 Salah satu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta 

nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen (Sistem Informasi 

Manajemen, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja) terhadap variabel dependen 

(Kinerja Karyawan).  

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda 

 Dalam analisis regresi, dikembangkan sebuah persamaan regresi yaitu 

suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen 

yang diketahui. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, dimana dalam 
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model tersebut ada satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel 

independen. 

 Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak 

terhadap variabel dependen maka dapat dilihat dari taraf signifikansinya dengan 

standar signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh dari hasil 

lebih dari 5% maka hipotesis ditolak, sebaliknya jika hasil uji hipotesis berada di 

antara 0-5% maka hipotesis diterima. Sementara itu, untuk melihat regresi yang 

dihasilkan berpengaruh positif atau negatif melalui koefisien beta (β). Apabila 

koefisien beta memiliki tanda minus (-) berarti pengaruh yang dihasilkan adalah 

negatif, sebaliknya apabila koefisien beta tidak memiliki tanda minus (-), maka 

pengaruh yang dihasilkan adalah positif (+) (AN Pratama, 2016). Dalam 

penelitian ini analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, karena peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium). 

 Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah: 

Y = C + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + R 

Keterangan : 

Y : Variabel dependent 

C : Konstanta 

X1, X2, X3 dan X4 : Variabel bebas satu, dua, tiga dan empat 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 dan 𝛽4 : Regresi 

R : Koefisien korelasi 
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 Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel 

harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data tersebut peneliti harus dapat 

menemukan persamaan regresi melalui perhitungan. 

1.7.4.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang  kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen 

sangat terbatas.  

3.74.3 Uji t 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masig-masing 

variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel 

dependen secara nyata. 

 Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 

individu dapat dilihat hipotesis berikut: H0 : ß1 = 0 → tidak berpengaruh, H1 : ß1 

> 0 → berpengaruh positif, H1 : ß1 < 0 → berpengaruh negatif. Dimana ß1 adalah 

koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai 

ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variable X1 terhadap Y. Bila terhitung 

> tabel maka Ho diterima (signifikan) dan jika terhitung < tabel Ho diterima 

(tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis 

terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Tingkat 
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signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat 

signifikan yan dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat 

kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis.Dalam penelitian ini ada 

kemungkinan mengambil keputusan yang salah sebesar 5% dan kemungkinan 

mengambil keputusan yang benar sebesar 95%. Berikut yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan: 

p-value ≥ 0,05, maka H0 diterima. 

p-value< 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Keterangan: 

p-value : probability value (nilai peluang atau nilai probabilitas) atau nilai 

yang menunjukkan peluang sebuah data untuk digeneralisasikan. 

 

 


