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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini mengacu pada dalam desain penelitian 

menurut Uma Sekaran (2011), dengan uraian sebagai berikut : 

a. Tujuan Studi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang biasanya menjelaskan 

sifat hubungan tertentu, ataupun menentukan kebebasan (independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi. Terdapat lima hipotesis yang akan diuji 

pada pengaruh variabel independen dan variabel dependen pada perusahaan 

tersebut. 

b. Jenis Investigasi. 

Jenis investigasi yang digunakan adalah studi kausal, yang dilakukan untuk 

menentukan hubungan sebab akibat yang defenitif untuk menentukan penyebab 

dari satu atau lebih masalah. 

c. Jenis Intervensi Peneliti. 

Intervensi yang dilakukan berjenis intervensi minimal, yang artinya intervensi 

keterlibatan langsung peneliti dalam penelitian tidak mendalam. 

d. Situasi Studi. 

Situasi studi dalam penelitian ini ialah studi lapangan tidak di-setting, yaitu 

hanya menemukan apakah terdapat pengaruh dari lima hipotesis tersebut dalam 
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implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan 

diuji. 

e. Unit Analisis. 

Unit analisis penelitian ini adalah individu, yaitu pengguna sistem informasi 

akuntansi berbasis akrual. Dalam penelitian ini fokus analisis adalah perilaku 

pengguna sistem dalam menghadapi implementasi sistem informasi akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. 

f. Horizon Waktu. 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu longitudinal 

(melintasi suatu periode waktu). Dalam penelitian ini waktu yang dibutuhkan 

dalam menyebar dan mengumpulkan kembali kuesioner adalah satu bulan. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010 ; 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah kota (Pemko) 

Pekanbaru. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak mungkin 

semua individu atau objek pada populasi tersebut diteliti satu per satu, maka 

cukup diambil sampel dari populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara purposive sampling.Menurut Sugiyono (2010 ; 122) purposive 
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samplingadalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. 

Tabel 3.1 

Karakteristik Pemilihan Sampel 

No. Karakteristik Sampel Keterangan  

1. SKPD di Pemko Pekanbaru  SKPD sebagai unsur 

pelaksana otonomi 

daerah, dan 

mempunyai tugas 

melaksanakan urusan 

pemerintah daerah 

berdasarkan asas 

otonomi dan tugas 

pembantuan (dari 

Pemerintah Pusat).  

 

SKPD dalam bentuk 

dinas 

2. 

 

 

SKPD dalam bentuk dinas 

yang memiliki kemudahan 

aksesibilitas dalam 

memperoleh data 

10 SKPD dalam 

bentuk Dinas 

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata, 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman, Dinas 

Sosial, Dinas 

Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan, 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang, Dinas 

Ketahanan Pangan, 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 

Dinas Pendapatan 

Daerah, Dinas 

Perdagangan dan 

Perindustrian, dan 

Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan 

Menengah Kota 

Pekanbaru. 
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3. Responden penelitian 

merupakan staf atau 

pegawai pada Bagian 

Keuangan 

6 staf atau pegawai 

pada Bagian 

Keuanganselaku 

pengguna langsung 

sistem informasi 

akuntansi pemerintah 

berbasis akrual. 

 

Bagian akuntansi 

dan pelaporan, 

bagian 

penganggaran, 

bagian 

penatausahaan, 

bendahara 

penerimaan, 

bendahara 

pengeluaran, dan 

lain-lain 
 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan sumber memperolehnya, jenis data terbagi menjadi dua yaitu, 

data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi 

ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau 

dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian 

atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data 

(Umi Narimawati : 2008 ; 28). Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh 

dari responden melalui kuesioner serta melakukan wawancara untuk memperkuat 

hasilnya.  

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara 

lain adalah melalui angket (kuisioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, 
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studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan cara angket (kuisioner).  

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden (Sugiyono : 2010 ; 199). 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyerahkan kuisioner 

kepada Dinas-Dinas tersebut. Jumlah kuisioner yang dikirimkan untuk masing-

masing Dinas adalah sebanyak 6 kuisioner. Dengan 10 Dinas, maka total 

kuisioner yang diserahkan adalah 60 kuisioner. 

 Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan staf ataupun pegawai di bidang akuntansi pada BPKAD (Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah) Pemko Pekanbaru. Peneliti menganggap bahwa 

BPKAD yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebahagian urusan 

Pemerintah Daerah di bidang pengelolah keuangan daerah dan pengelolah aset 

daerah merupakan pihak yang paling mengetahui sejauh mana implementasi 

sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. 

 

3.5  Variabel Operasional 

Variabel operasional adalah variabel (yang diungkap dalamdefinisi 

konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalamlingkup 

objek penelitian atau objek yang diteliti. Menurut hubungan antara satu variabel 
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dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi (Sugiyono : 2010; 59 ) : 

a. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah resistensi pengguna.  

b. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebiasaan 

(habits), nilai persepsian (perceived value), dukungan organisasi 

(organisation), dan opini kolega (colleague opinion). 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Penelitian 

 

N

o 

 

Variabel 

 

Definisi 

 

Indikator 

 

Skala 

1. Resistensi 

Pengguna 

(Y) 

Resistensi pengguna  

didefisikan sebagai 

reaksi yang 

berlawanan terhadap 

perubahan yang 

dirasakan oleh 

pengguna atas 

implementasi sistem 

informasi yang baru 

(Markus : 1993 

dalam Saring 

Suhendro, et.al : 

2015) 

 

a. Komponen affective, 

yaitu bagaimana individu 

merasa tentang 

berubahan.  

b. Komponen cognitive, 

yaitu bagaimana individu 

berfikir tentang 

perubahan.  

c. Komponen behavioral, 

yaitu apa yang dilakukan 

individu dalam 

perubahan 

Likert 
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2. Kebiasaan 

(X1) 

 

 

Kebiasaan adalah 

mengulangi 

melakukan sesuatu 

yang sama berkali-

kali dalam rentang 

waktu yang lama 

dalam waktu 

berdekaatan 

(Wibowo : 2008; 

123). 

 

a. Sejauh mana tingkat 

kebiasaan individu. 

b. Bagaimana kebiasaan 

mempengaruhi proses 

adaptasi terhadap 

perubahan. 

c. Sikap yang dihasilkan 

individu dengan 

kebiasaan dalam 

perubahan. 

Likert 

3. Nilai 

persepsian

(X2) 

Nilai persepsian 

adalah persepsi 

pengguna terhadap 

kurangnya nilai atau 

kebutuhan yang 

dirasakan sebagai 

bentuk dari 

ketidakpercayaan 

atas manfaat yang 

akan diperoleh 

apabila terjadi 

perubahan (Saring 

Suhendro, et.al : 

2015). 

 

a. Sikap menolak atau 

menerima dengan 

mempertimbangkan 

waktu. 

b. Sikap menolak atau 

menerima dengan 

mempertimbangkan 

manfaat. 

c. Sikap menolak atau 

menerima dengan 

mempertimbangkan 

biaya. 

Likert 

4. Dukungan 

organisasi 

(X3) 

Dukungan organisasi 

merupakan bentuk 

dukungan atau 

komitmen pimpinan 

atas 

diimplementasikann

ya sistem informasi 

aku0ntansi yang 

baru (Saring 

Suhendro, et.al : 

2015). 

 

a. Sejauh mana dukungan 

organisasi yang 

diberikan. 

b. Bentuk dukungan apa 

yang diberikan. 

c. Apakah dukungan 

organisasi 

mempengaruhi 

keberhasilan perubahan 

Likert 

5. Opini 

kolega 

(X4) 

 

Opini kolega 

merupakan persepsi 

kolega atau rekan 

sejawat yang 

memberikan 

dukungan terhadap 

perubahan dalam 

mengimplementasik

a. Bagaimana persepsi 

rekan dengan adanya 

perubahan. 

b. Apakah opini yang 

diberikan positif atau 

negatif. 

c. Apakah opini rekan 

mendukung perubahan. 

Likert 
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an sistem informasi 

akuntansi yang baru 

(Saring Suhendro, 

et.al : 2015). 

 

Skala likert menurut Sugiyono (2010 ; 132) adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka 

responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan untuk digunakan 

jawaban yang dipilih. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak ukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Tabel 3.3 

Skala Penilaian untuk Pernyataan Positif dan Negatif 

 

No. 

 

Keterangan 

 

Skor Positif 

 

Skor Negatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-Ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam sebuah penelitian ini, yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu 

sebelum memasuki proses analisis.  
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Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan rumus regresi linear berganda (multiple regression). Data yang 

telah dikumpulkan akan dianalisis secara bertahap dengan melakukan analisis 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis statistik 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data. 

Menurut Ghozali (2011: 13), regresi linear berganda yaitu menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Disebut berganda karena banyaknya faktor (dalam hal ini variabel)yang mungkin 

mempengaruhi variabel tidak bebas.Analisis regresi bertujuan untuk untuk 

mengetahui apakah regresi yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasikan 

nilai variabel dependen. 

 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2010; 206) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Pada dasarnya analisis statistik dapat 

dibedakan atas dua macam yaitu, analisis statistik deskriptif sebagai definisi 

tradisional dan analisis statistik inferensial (induktif) yang dianut dalam definisi 

modern. 

  Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 
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Adapun analisis statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah 

dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Analisis data ini 

dimaksudkan untuk pengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti, 

mentabulasi data berdasarkan variabel yang diperoleh dari seluruh responden. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Sedangkan uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali : 2013; 47 dan 52). 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum hasil regresi yang diperoleh diinterpretasikan maka terlebih 

dahulu diuji apakah terdapat pelanggaran asumsi regresi linier klasik dari 

hasiltersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian 

normalitas,multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
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bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali : 

2013; 160). 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Imam Ghozali : 2013; 105). 

3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya 

(Imam Ghozali : 2013; 110). 

 Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) 

dengan rumus: 
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Dimana: d = nilai Durbin Watson 

  e = residual 

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel. Adapun 

kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi  

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif 

3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas  atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Imam Ghozali : 2013; 139). 

 

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X1,X2,X3,X4) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

 
2

1

2

t

t

e e
d

e
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nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Y   : variabel dependen, yaitu resistensi pengguna 

X1,X2,X3,X4 : variabel independen, yaitu kebiasaan (X1), nilai persepsian (X2), 

dukungan organisasi (X3), dan opini kolega (X4) 

a   : konstanta (nilai Y apabila X1,X2,X3,X4 = 0) 

b   : koefisien regresi 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). 

Dalam penelitian ini penguji akan menggunakan uji statistik t,  dan uji statistik F, 

dan koefisien determinasi (R
2
). 

3.8.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali : 2013; 98). Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis 

nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, 

atau : 

Ho : bi = 0 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ e 

 



52 
 

 Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : 

 HA : bi ≠ 0 

 Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

3.8.2 Uji Signifikansi Stimulan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap  variabel dependen atau terikat (Imam Ghozali : 

2013; 98). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, 

X2, X3, X4, X5) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

 Ho : b1 = b2 =......= bk = 0 

 Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

 HA : b1 ≠ b2 ≠ ...... ≠ bk ≠ 0 

 Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.8.3 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 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali : 2013; 97). 

 


