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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 

Pekanbaru. Kuesioner pelatihan ini disebar kepada pegawai bagian  

akuntansi/penatausahaan keuangan pada tiap dinas di Kota Pekanbaru. 

Untuk kuesioner ini direncanakan akan dibagikan kepada responden, diisi oleh 

responden dan dikembalikan kepada penulis dalam waktu satu bulan. Waktu 

penelitian dilakukan pada tahun 2018 sampai selesai. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:90). Populasi dalam 

penelitian ini adalah unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kota Pekanbaru. Jumlah SKPD Kota Pekanbaru sebanyak 48 SKPD yang 

terdiri dari 1 Sekretariat daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 21 dinas, 9 

badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Kantor Kementrian Agama, 1 Pusat 

Pelayanan dan 12 kecamatan. Penelitian ini dilakukan karena pada tahun 2014 Kota 

Pekanbaru berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2014 dimana opini ini 
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sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Kota Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) (Sugiyono, 

2012:91). 

Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik penetapan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012:96). Sampel pada penelitian ini adalah pegawai bagian 

keuangan dan akuntansi pada 13 dinas di Kota Pekanbaru. Adapun kriteria yang 

ditetapkan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini antara lain: 

1. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah (PP No. 8 tahun 2003). 

2. Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat 

melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang 

dilakukan peneliti. (Nova, 2016) 

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepada bagian dan 

staf bagian keuangan akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis 
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dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan pada 

dinas.  

Berdasarkan uraian diatas sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 57 

responden pegawai bagian keuangan/akuntansi. Berikut ini adalah distribusi sampel 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel III.1 

Distribusi Sampel SKPD 

No Instansi/Unit Kerja Jumlah Responden 

1. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 

2. Dinas Koperasi dan UMKM 4 

3. Dinas Pendidikan 5 

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 4 

5. Dinas kesehatan 5 

6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 

7. Dinas Pertahanan 4 

8. Dinas Sosial 4 

9. Dinas Tenaga Kerja 4 

10. Dinas Perhubungan 4 

11. Badan Pendapatan Daerah 5 

12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 

Sumber : PP Daerah Pekanbaru (pekanbaru.go.id) 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu 

(1) metode survey, (2) metode observasi dan yang dapat digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survey dann menggunakan kuesioner, dalam penelitian ini peneliti 

mengirimkan daftar kuesioner yang bekerja pada posisi yang berbeda-beda didalam 

organisasinya masing-masing. Mereka berada pada posisi kasubag keuangan, 
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bendahara, pengelola bagian akuntansi, dan staff keuangan yang ada di Pemerintah 

Kota Pekanbaru. Kuesioner penelitian diadopsi dari kuesioner yang telah digunakan 

peneliti-peneliti terdahulu. 

3.4 Variabel Penelitian  

Penelitin ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu: 

3.4.1 Variabel Independen  

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang 

tergolong dalam variabel independen yaitu:   

1. Penggunaan Teknologi Informasi (X1) 

Pengguna teknologi informasi disedinifikan sebagai penggunaan teknologi 

computer yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi sebuah informasi, dan 

proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas ruang-ruang waktu tertentu. 

Penggunaan teknologi informasi dapat diartikan sebagai seberapa optimalkah 

penggunaan teknologi komputer dalam penyusunan laporan keuangan. Variabel 

penggunaan teknologi informasi diukur dengan indkator menurut Hamdani Harfan 

(2012) yaitu : 

1. Memiliki computer yang cukup 

2. Jaringan Internet 

3. Pemanfaatan jaringan computer (LAN) 

4. Proses akuntansi secara komputerisasi 
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5. Pengolahan data menggunakan software 

6. Sistem Informasi yang terintegrasi 

7. Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner, dengan model 

skala likert lima poin sebanyak tujuh pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Kuesioner 

ini telah dikembangkan dalam penelitian Hamdani Harfah (2012). Poin penilaian 

dalam kuesioner untuk setiappernyataan Selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang 

(K), pernah (P) dan tidak pernah (TP).   

2. Keahlian Pemakai (X2) 

Keahlian pemakai merupakan perilaku dan tindakan yang dilakukan melalui 

suatu target yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan kemampuan 

pemakai selama proses penerapan sistem. Keahlian pemakai dikaitkan dengan 

knowledge (pengetahuan) dan skill (kemampuan) yang dimiliki oleh user dalam 

mengoperasikan computer dengan menggunakan sitem informasi akuntansi. Variabel 

keahlian pemakain di ukur dengan indikator menurut Mardiah Rahmi (2012) : 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengalaman 

 Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner, dengan model 

skala likert lima poin, butir pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dalam sebuah 

kuesioner. Kuesioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Mardiah Rahmi 
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(2012). Poin penilaian dalam kuesioner untuk setiappernyataan Selalu (SL), sering 

(SR), kadang-kadang (K), pernah (P) dan tidak pernah (TP).   

3. Intensitas Pemakai (X3) 

 Intensitas penggunaan dalam teknologi komputer dapat didefinisikan sebagai 

ukuran atau tingkat penggunaan teknologi komputer untuk menghasilkan informasi. 

Dalam penelitian  ini intensitas pemakaian merupakan seberapa seringkah pemakai 

dalam SKPD menggunakan aplikasi-aplikasi dalam teknologi komputer untuk 

menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan SKPD (Riska 

Fitriyani 2014). Ukuran intensitas pemakaian dapat dilihat menurut Mc Gill  et al. 

(2003) yaitu  frequency of use. 

3.4.2 Variabel Dependen  

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga 

sebagai akibat atau variabel konsekuensi ( Indriantoro dan Supomo, 2002 ). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi.  

Kualitas informasi akuntansi merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi ujuannya (PP No. 

71 Tahun 2010 tentang SAP). Baik buruknya kualitas informasi akuntansi dapat 

dilihat dari informasi yang dihasilkan melalui kepuasan pemakai. Sistem informasi 

pada suatu  organisasi melalui informasi yang disediakannya. Variabel kualitas 

informasi akuntansi diukur dengan indikator menurut Riska Fitriyana (2014) yaitu : 



58 
 

1. Akurat 

2. Relevan 

3. Dapat dipercaya 

4. Tepat waktu 

5. Dapat diuji 

6. Mudah dipahami 

 Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner, dengan model 

skala likert lima poin sebanyak tujuh pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Kuesioner 

ini telah dikembangkan dalam penelitian Riska Fitriyani (2014). Poin penilaian dalam 

kuesioner untuk setiap pertanyaan adalah Selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang 

(K), pernah (P) dan tidak pernah (TP).   

Tabel III.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi operasional 

variabel 

Indikator 

 

Skala Nomor 

Kuesioner 

Penggunaan 

teknologi 

informasi 

(X1) 

Penggunaan teknologi 

informasi dapat 

diartikan sebagai 

seberapa  

optimalkah penggunaan 

teknologi komputer 

dalam penyusunan 

laporan  

keuangan. 

1. Memiliki computer 

yang cukup 

2. Jaringan Internet 

3. Pemanfaatan 

jaringan computer 

(LAN) 

4. Proses akuntansi 

secara komputerisasi 

5. Pengolahan data 

menggunakan 

software 

6. Sistem Informasi 

yang terintegrasi 

7. Jadwal 

pemeliharaan 

peralatan secara 

teratur 

(Riska Fitriyani, 

Ordinal 1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 
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2014) 

Keahlian 

Pemakai 

(X2) 

Keahlian pemakai 

adalah kombinasi antara 

pengetahuan, pelatihan, 

dan  

pengalaman seorang 

pengguna komputer 

tentang komputer 

secara  

keseluruhan, baik  

hardware  maupun  

software  yang ada di 

dalamnya. 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengalaman 

(Mardiah Rahmi, 

2012) 

 

Ordinal 1,2 

3,4,5 

6,7,8 

Intensitas 

Pemakai 

X3 

Intensitas penggunaan 

dalam teknologi 

komputer dapat 

didefinisikan sebagai 

ukuran atau tingkat 

penggunaan teknologi 

komputer untuk 

menghasilkan 

informasi. 

1. Frequency of use  1,2,3 

Kualitas 

informasi 

akuntansi 

(Y) 

Kualitas informasi 

akuntansi tercermin 

dalam karakteristik 

kualitatif informasi 

akuntansi yang diatur 

dalam Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)  

yaitu relevan, andal, 

dapat dibandingkan, 

dan dapat dipahami 

1. Akurat 

2. Relevan 

3. Dapat dipercaya 

4. Tepat waktu 

5. Dapat diuji 

6. Mudah dipahami 

Hamdani Harfan, 

2012) 

Ordinal 1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Sumber: Penelitian yang dipublikasi  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah menggunakan regresi linier berganda. Regresi 

linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel 
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independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan 

linier berganda menurut Nugroho (2011:92), sebagai berikut : 

Y =  β0+ β1X1+ β2X2 + β3X3 + e  

Keterangan:  

Y : Kualitas Informasi Akuntansi  

X1 : Penggunaan Teknologi Informasi  

X2 : Keahlian Pemakai 

X3 : Intensitas Pemakai 

β0 : Konstanta   

β : Koefisien regresi  

e : Eror 

Analaisis data dilakukan dengan bantuan program  Statistical Product and 

Service Solution  (SPSS) sebagai alat untuk meregresikan model yang telah 

dirumuskan diatas.  

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid  tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2009) Agar data yang  diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan 

tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Pengujian ini 

menggunakan metode  Pearson Corelation  dimana peneliti ingin membuktikan 

keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan  tiap konstruknya akan dikatakan valid apabila signifikan pada 

level 0.05 (Ghozali, 2009). 
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan  tingkat kepercayaan minimal 

yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Ghozali, 2011). 

Uji reliabilitas ini menggunakan tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria  suatu 

instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini, bilakoefisien 

reliabilitas (ri) > 0,7 (Ghozali, 2009). 

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel 

biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diangram lingkaran, 

pietogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean dan variasi kelompok 

melalui rentang dan simpangan baku. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

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

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan) (Ghozali, 

2016:19). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel  

independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati 
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normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, 

untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis statistik, yaitu Kolmogrov Smirnov test.  Jika nilai signifikan dari pengujian  

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test > 0,05 maka data mempunyai distribusi 

normal (Ghozali, 2009). 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau 

korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas menyatakan hubungan antar 

sesama variabel independen. Model regresi yang baik  seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009:95). Deteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (Variance 

Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai 

VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.  

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas. Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas 

signifikannya diatas tingkat kepercayaan α = 5% atau 0.05 (Ghozali, 2009).   

 



63 
 

3.5.3.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Imam Ghozali, 2011). Metode Durbin 

Watson  test  hanya digunakan untuk auto-korelasitingkat satu  (frist order 

autocorrelation)  dan mensyaratkan adanya intercept  (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Imam Ghozali, 2009). 

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan kemudian 

dianalisis dengan uji analisis berganda. Selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen (Ghozali, 2016:93). Berikut ini adalah rumus regresi 

berganda: 

Y = a + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 

Y = 11,876 + 0,435X1 + 0,014X2 + 0,140X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kualitas Informasi Akuntansi 

a = Bilangan Konstan (konstanta) 

X1 = Penggunaan Teknologi Informasi 

X2 = Keahlian Pemakai 

X3 = Intensitas Pemakaian 

B1,B2,B3 = Koefisien Regresi X1 X2 X3 
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3.5.5 Pengujian Hipotesis  

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variable-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun ada 

kemungkinan bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam 

model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted 

R
2
 saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2016:95). 

3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen yaitu Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai Dan Intensitas 

Pemakaian  secara individual (parsial) mempengaruhi variabel Kualitas Informasi 

Akuntansi. 

3.5.5.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) 

Uji Statistik F ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen 

yaitu Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai Dan Intensitas Pemakaian 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Akuntansi. 


