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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, 

penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

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/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). 

3.2 POPULASI & SAMPEL 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

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

dalam penelitian ini adalah semua manager Hotel di kota Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 91). karena populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan Purpossive Sampling. 

Efferin,et al (2008) menyatakan bahwa Purpossive Sampling adalah metode 
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penetapan sampel dengan cara mnentukan target dari elemen populasi yang 

diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya.. 

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas 

ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah data hotel berbintang di Kota Pekanbaru 

yang diperoleh dari DISPENDA Kota Pekanbaru adalah 49hotel. Maka sampel 

yang diambil berdasarkan klasifikasi hotel yakni hotel bintang 4. Dengan jumlah 

responden 42.  

Tabel 3. 1 
Daftar Sampel 

NO Nama Hotel Responden 

1 Hotel Pangeran General Manager 

HRD Manager 

Marketing and Sales Manager 

Food And Beverage Manager 

Accounting Manager 

Front Office Manager 

2 Hotel Grand Elite 

3 Hotel Mutiara Merdeka 

4 Hotel Grand Zuri 

5 Hotel The Premiere By Grand Zuri 

6 Hotel Novotel 

7 Hotel Grand Central 

 

General Manager yaitu kepala pimpinan dari sebuah struktur organisasi 

hotel berbintang. Dialah bertanggung jawab atas seluruhpenyelenggaraan hotel 
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dan kinerja seluruh karyawannya di dalam organisasi tersebut.Human Resources 

Development Manageradalah pejabat yang bertugas mengelola sumber daya 

manusia untuk Keberhasilan hotel.Marketing and Sales Managermemiliki 

tanggung jawab dala memasarkan dan menjual produk hotel kepada konsumen. 

Accounting Managermembuat laporan transaksi dan keuangan hotel, mengawasi 

dan menjaga semua kegiatan transaksi, bertanggung jawab atas semua pendataan 

atau pengadministrasian transaksi dan keuangan.Front Office Manageryaitu 

pejabat hotel yang bertanggung jawab atas pengelolaan kantor depan.F&B 

Manager memiliki tanggung jawab dalam penyediaan makanan dan minuman 

berkualitas serta melakukan pengendaliaan biaya F&B departement. 

Tabel 3. 2 
Kriteria dan Dasar Penentun kriteria peneliti dalam purposive sampling 

NO Kkriteria 

Dasar 

Penentuan 

kriteria 

1.  Hotel Bintang 4 Untuk 

memudahkan 

peneliti melalui 

klasifikasi agar 

data nya lebih 

efisien dan 

efektif. 

2.  Di Kota Pekanbaru Untuk 
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mempermudah 

pengambilan data 

serta menghemat 

sumber daya 

untuk melakukan 

penelitan ini. 

 

3.3 SUMBER & JENIS DATA 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok.Data primer yang digunakandalam penelitian ini adalah data 

tentang derajat desentralisasi yang diterapkanoleh perusahaan dan 

sistem akuntansi manajemen yang dimiliki oleh perusahaanguna 

meningkatkan kinerja para manajer yang diperoleh dari jawaban 

ataskuesioner yang diajukan atau disebarkan kepada responden. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh 

dari instansi yang terkait atau data yang diperoleh dikumpulkan oleh 
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orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitian terdahulu.Data sekunder dalam penelitian 

inidiperoleh dari surat kabar, media elektronik dan literatur mengenai 

permasalahankinerja manajerial yang menyebabkan beberapa hotel 

mengalami kebangkrutan. 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 Kuesioner 

 Menyebarkan angket atau berupa pernyataan tertulis kepada sampel yang 

telah ditentukan. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan Arikunto (2006:155). 

 Kuesioner penelitian dikirim secara langsung kepada para responden, 

dengan harapan agar tingkat pengembalian kuisioner tinggi. Disamping itu, 

pengiriman kuisioner secara langsung akan memberikan beberapa kelebihan, 

diantaranya peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survei dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden dan tanggapan atas kuesioner 

dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden. 

 Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 

tertutup (close form questioner), yaitu kuisioner yang disusun dengan 

menyediakan jawaban sehingga responden  hanya memberi tanda jawaban yang 
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dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini responden 

diberikan lima pilihan jawaban yaitu :  

a. Sangat Setuju  

b. Setuju  

c. Netral  

d. Tidak Setuju  

e. Sangat Tidak Setuju 

Pada kuesioner tersebut peneliti mengadopsi dari penelitian Setyolaksono (2011). 

3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam 

proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung 

foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”(Sugiyono,2005:83). 

Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Terikat (Y)  

KINERJA MANAJERIAL (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kinerja manajerial. Menurut Oktavia (2013) Kinerja manajer adalah 

tingkat kecakapan manajer dalam melaksanakan aktifitas manajemen yang 

meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian evaluasi, 

pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan, kinerja secara 

menyeluruh.Dari definisi tersebut data disimpulkan bahwa kinerja 

manajerial adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang manajer dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  Setylaksono (2011)Variabel 

dependen tersebut diukur dengan menggunakan indikator empat dimensi 

kinerja personal. Keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Perencanaan  

b. Pengorganisasian  

c. Pengarahan  

d. Pengawasan  

 

2. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas atau independen dari penelitian ini ada dua, yaitu :  
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Desentralisasi (X1)  

Desentralisasi merupakan bentuk limpahan wewenang dalam 

pengambilan keputusan dari manajer puncak kepada manajer yang lebih 

rendah.Setyolaksono (2011) Variabel independen yang pertama 

(desentralisasi) diukur dengan menggunakan instrument untuk mengetahui 

seberapa jauh pengambilan keputusan didelegasikan manajer yaitu dengan 

indikator sebagai berikut :  

a.   Pengembangan produk atau jasa baru     

b.   Perkembangan yang objektif dalam pengambilan keputusan  

c.    Kebijakan dalam pengembangan investasi  

d.    Perencanaan dalam pengalokasian anggaran  

e.    Perencanaan harga jual  

Sistem Akuntansi Manajemen (X2)  

Sistem akuntansi manajemen, merupakan instrument yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi manajemen. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan informasi 

akuntansi manajemen dalam Setyolaksono (2011) dibagi menjadi empat. 

Keempat indikator tersebut adalah sebagi berikut :  

a. Informasi Broad Scope 

b. Informasi Timelines  

c. Informasi Aggregation 

d.  Informasi Integration 
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3.6 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah  

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini metode analisis 

data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis 

data mengenai variabel desentralisasi, sistem akuntansi manajemen dan kinerja 

manajerial. Untuk mengetahui secara tepat presentase skor jawaban digunakan 

rumus sebagai berikut :      

%= 
�

�
 X 100% 

Keterangan: 

n = nilai yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai 

% = prosentase 

Arikunto (2006:240) 

Untuk mengetahui distribusi masing-masing variabel dimana 

pengumpulannya dengan menggunakan angket, setiap indikator dari data yang 

dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan kemudian  diberi skor. Adapun 

penskoran indikator desentralisasi, sistem akuntansi manajemen dan kinerja 

manajerial  penskorannya adalah sebagai berikut :  

a. Untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS)         =  5  

b. Untuk jawaban pernyataan Setuju (S)             =  4  

c. Untuk jawaban pernyataan Netral (netral)                   =  3  
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d. Untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS)         =  2  

e. Untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju  (STS)      =  1   

Dalam menentukan kategori deskripsi persentase yang diperoleh, dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut :   

1) Menetapkan persentase maksimal, yaitu :  

(5/5) x 100% = 100%  

2) Menetapkan persentase minimal, yaitu :  

(1/5) x 100% = 20%  

3) Menetapkan rentang presentase   

Rentang % diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi dengan % 

terendah sehingga diperoleh : 100% - 20% = 80%  

4) Menetapkan interval kelas persentase   

Interval % diperoleh dengan cara membagi rentang % dengan jenjang 

kriteria sehingga diperoleh : 80% : 5 = 20 %   

5) Menetapkan jenjang kriteria  

Tabel 3. 3 
Kriteria Untuk variabelKinerja Manajerial 

Interval Persentase Kriteria Kriteria 

84% < DP < 100 Sangat Baik 

68% < DP < 84% Baik 

52% < DP < 68% Kurang Baik 

36% < DP < 52% Tidak Baik 

20% < DP < 36% Sangat Tidak Baik 
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Tabel 3. 4 
Kriteria Untuk variabel Desentralisasi 

Interval Persentase Kriteria Kriteria 

84% < DP < 100 Sangat Tinggi 

68% < DP < 84% Tinggi 

52% < DP < 68% Sedang 

36% < DP < 52% Tidak Tinggi 

20% < DP < 36% Sangat Tidak Tinggi 

 

Tabel 3. 5 
Kriterian Untuk variabel Sistem Akuntansi Manajemen 

Interval Persentase Kriteria Kriteria 

84% < DP < 100 Sangat Baik 

68% < DP < 84% Baik 

52% < DP < 68% Kurang Baik 

36% < DP < 52% Tidak Baik 

20% < DP < 36% Sangat Tidak Baik 

 

3.6.2 Uji Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam 

analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel 

independen. Variabel dependen diasumsikan random berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap  Ghozali  

(2005: 82). Berdasarkan analisis regresi ini kemudian dilanjutkan dengan metode 
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analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. Hubungan langsung terjadi jika desentralisasi mempengaruhi 

kinerja tanpa ada sistem akuntansi manajemen (SAM).   

Persamaan model regresi berganda Ghozali  (2005: 182)   

Y = a + β1. X1 + β2 . X2 + e 

 Dimana:  

Y  =  kinerja manajerial  

a   =  konstanta regresi  

β1,β2  =  koefisien regresi  

X1  =  variabel desentralisasi  

X2      = variabel karakteristik informasi system akuntansi     

manajemen  (Informasi Broad Scope, Informasi 

Timelines, Informasi Aggregation,  Informasi 

Integration)  

X1,X2  =  interaksi antara variabel X1 dan X2 

 

3.6.3 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 
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kuesioner tersebut (Ghozali, 2009).Pengujian dilakukan dengan metode 

korelasi product moment dari Pearson dengan cara melihat angka 

koefisien korelasi (rxy) yang menyatakan hubungan antara skor butir 

pertanyaan dengan skor total (item-total correlation). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Suatu kuesioner dikatakan relaibel atau handal jika memberikan nilai 

cronbach alpha di atas 0,6 (Ghozali, 2009:45). 

 

3.6.4   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung 

multikolonieritas serta heteroskedastisitas.  

1.  Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorof-smirnof  Ghozali (2005:114) dengan 

bantuan komputer program SPSS. Data pengambilan keputusan 
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berdasarkan probabilitas dimana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka data dalam penelitian berdistribusi normal. 

2.   Uji multikolinieritas   

Pengujian ini untuk mengetahui adanya linier yang sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model 

regresi. Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel 

bebasnya tidak memiliki hubungan sempurna atau mengandung 

multikolonieritas. Deteksi terhadap adanya multikolinieritas adalah dengan 

melihat besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance melalui 

SPSS dan koefesien korelasi antar variabel bebas. Jika VIF  > 10 maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel 

lainnya. Sedangkan apabila model regresi diperoleh VIF < 5 dan tolerance 

diatas 0,1 maka dalam model tersebut tidak terjadi Multikolinieritas 

Ghozali  (2005:92)  

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

mengandung heteroskedastisitas Ghozali (2005:105) gejala 

heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dilakukan pengamatan scatter 

plot melaluli SPSS antara prediksi variabel terikat dengan residualnya, 

dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah 

residualnya (Y prediksi-Y sesungguhnya). Model yang bebas dari 
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heteroskedastisitas memiliki grafik Scatter plot dengan pola titik yang 

menyebar diatas dan dibawah sumbu. 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis itu terbagi atas uji t dan uji f. Berikut penjelasannya : 

1. Uji t (uji hipotesis secara parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel. Pengujian dilakukan sebagai berikut:  

a. Menentukan hipotesis  

Ho : β = 0,   (tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap variabel dependen)  

Ha : β  ≠  0,   (ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap variabel dependen)  

Bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5% maka Ho dapat ditolak bila nilai t > 2 

(dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif (Ha), yang menyatakan bahwa satu variabel independen 

(desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen).  

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis melalui tabel. 

Jika t hitung  ≥  t tabel dan – t hitung ≤  t tabel  maka Ho ditolak, 

maka kita menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen (desentralisasi dan sistem 
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akuntansi manajemen) secara individual mempengaruhi variabel 

dependen (kinerja manajerial).  

Jika t hitung < t tabel dan –t hitung  >  t  tabel  maka Ho diterima, 

maka kita menolak hipotesis alternatif (Ha) yang artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel independen (desentralisasi dan sistem 

akuntansi manajemen) secara individual mempengaruhi variabel 

dependen (kinerja manajerial).   

 

2. Uji F (uji hipotesis secara simultan)  

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan sebagai berikut:  

Menentukan hipotesis  

Ho = βi = 0(tidak ada pengaruh antaravariabel desentralisasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial secara 

bersama-sama). 

Ha = βi > 0  (ada pengaruh antara variabel desentralisasi dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial secara bersama-

sama). 

Bila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

(desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen) secara serentak 
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dan signifikan memnpengaruhi variabel dependen (kinerja 

manajerial)).  

Bila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menolak hipotesis alternatif 

(Ha) yang artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara 

variabel independen (desentralisasi dan sistem akuntansi 

manajemen) secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen (kinerja manajerial).    

 

3.6.6Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  yang mempertimbangkan jumlah variabel 

independen dalam suatu model atau disebut Adjust  Atau  yang telah disesuaikan. 

Apabila  mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen secara 

bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Selain melakukan uji t, perlu juga mencari besarnya koefisien determinasi 

parsialnya �� untuk masing-masing variabel bebas. Uji �� digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat.    

 

 

 


