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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

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 dan 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 

2010:117). Pupulasi dalam penelitian ini adalah para karyawan Minimarket 

Kecamatan Tampan di Pekanbaru pada Tahun 2016-2017.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, yang di 

anggap bisa mewakili populasi. Jumlah minimarket Kec. Tampan di 

Pekanbaru yang terdaftar di Disperindag pada Tahun 2016-2017 sebanyak 32 
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Minimarket dengan Jumlah karyawan 249 orang. Metode sampling yang 

digunakan adalah  probability sampling yaitu proportionate stratified random 

sampling dengan menggunakan rumus slovin. Menurut Sugiyono (2010: 63), 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. 

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

n = 
 

      
 

dimana : 

n = jumlah elemen / anggota sampel 

N = jumlah elemen / anggota populasi 

e = 5 % atau 0,05 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 249 

karyawan dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 0,05, maka 

besarnya sampel pada penelitian ini adalah : 

n = 
   

            
 

n = 153,466 = 154 karyawan 

 jumlah sampel tiap minimarket = 
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Tabel 3.1 

Minimarket di Pekanbaru  Kec. Tampan pada Tahun 2016-2017 

No 
Nama 

Perusahaan 
Alamat Populasi 

Sampel 

( karyawan) 

1. Pesona Jaya Jl. Garuda Sakti  57 35  

2. Indomaret Jl. Taman Karya  5 3  

3. D.Seven (7) Jl.Puwodadi  16 10 

4. Indomaret Jl. Cipta Karya  6 4  

5. Indomaret Jl. Suka Karya  5 3  

6. Jumbo Mart Jl. Delima  24 15 

7. Indomaret Jl. Srikandi 5 3  

8. Alfamart Jl.Garuda Sakti 4 2  

9. Alfamart Jl. Soekarno Hatta ,  6 4  

10. Alfamart Jl. Purwodadi  5 3  

11. Alfamart Jl.Hr.Soebrantas  6 4  

12. Alfamart Jl.Bagan Sakti  5 3  

13. Alfamart Jl.Suka Karya  5 3  

14. Alfamart Jl.Suka Karya  5 3  

15. Alfamart Jl.Kubang Raya  4 2  

16. Alfamart Jl. Hr. Soebrantas  5 3  

17. Alfamart Jl. Melati  5 3  

18. Alfamart Jl. Sm. Amin 6 4  

19. Alfamart Jl. Melur Ujung 5 3  

20. Alfamart Jl. Soekarno Hatta 6 4  

21. Alfamart Jl. Soekarno Hatta  5 3  

22. Alfamart Jl. Hr. Soebrantas 5 3  

23. Alfamart Jl. Hr. Soebrantas  7 5 

24. Alfamart Jl. Lobak  6 4  

25. Alfamart Jl. Hr. Soebrantas 4 2  

26. Alfamart Jl. Raja Wali Sakti 5 3  

27. Alfamart Jl. Srikandi  4 2  

28. Alfamart Jl. Soekarno Hatta  5 3  

29. Alfamart Jl. Air Hitam  7 5  

30. Alfamart Jl. Rajawali Sakti  5 3  

31. Alfamart Jl. Taman Karya  5 3  

32. Alfamart Jl. Cipta Karya  6 4  

Total 249 karyawan 154 karyawan 
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3.3 Sumber dan 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 digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Sistem 

Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh minimarket terhadap kinerja 

karyawan. diperoleh dari jawaban atas kuesioner 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 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 

kinerja yang menyebabkan beberapa minimarket tidak berjalan efektif. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga cocok digunakan bila 

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 

2014) 

 

3.4.2 Observasi  

Menurut (Sutrisno, 1986) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Jadi, peneliti dengan 

mengunjungi langsung kelokasi penelitian dengan observasi terhadap 

aktivitas yang dilakukan. 

 

3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Varibel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). 

Menurut Mangkunegara (2009 : 9) mengatakan bahwa kinerja adalah 

perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan produksi 

barang atau penyampaian jasa. Kinerja karyawan adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau 
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menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti 

yang diharapkan .  

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan 

responden duganakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing 

jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut : 

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

2. Skor 4 untuk kategori setuju 

3. Skor 3 untuk kategori netral 

4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

Pengukuran variabel kinerja karyawan menggunakan tiga indikator 

yang telah dikembangkan oleh peneliti Panggeso (2014). Tiga indikator 

yang akan diukur dalam variabel ini adalah : 

1. Memiliki manfaat pada penggunaan sistem operasi 

2. Tanggung jawab 

3. Kreativitas 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, baik secara positif ataupun negatif. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi  

Variabel independen pertama penelitian ini adalah efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi.  Efektivitas 
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penggunaan merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang 

diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan. 

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan 

responden duganakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing 

jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut : 

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

2. Skor 4 untuk kategori setuju 

3. Skor 3 untuk kategori netral 

4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

Pengukuran variabel efektivitas penggunaan menggunakan satu 

indikator yang telah dikembangkan oleh panggeso (2014). Satu indikator 

yang akan diukur dalam variabel ini adalah : 

1. Menggunakan dan mengoperasikan teknologi sistem informasi 

akuntansi 

2. Kualitas teknologi sistem informasi akuntansi  

Variabel independen kedua adalah kualitas sistem informasi 

merupakan sistem informasi teknologi berbasis aplikasi yang digunakan 

dalam memproses data. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti 

melalui tanggapan responden duganakan Skala Likert, dalam penelitian 
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ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor 

sebagai berikut : 

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

2. Skor 4 untuk kategori setuju 

3. Skor 3 untuk kategori netral 

4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

Pengukuran variabel kualitas menggunakan enam indikator yang 

dikembangkan oleh Diah Anggraeni (2012). Enam indikator yang diukur 

dalam variabel ini adalah : 

1. Fleksibilitas (Flexsibility) 

2. Kemudahan Penggunaan( Ease of use) 

3. Keandalan Sistem (Reliablity) 

4. Akurat (Accurate) 

5. Tepat Waktu (Timelines) 

6. Relevan  (Relevance) 

3. Kepercayaan teknologi sistem informasi akuntansi 

Variabel independen ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan  

adalah hal yang diperlukan bagi pemakai sistem informasi agar ia 

merasa teknologi sistem informasi dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi/ perusahaan. 

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan 
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responden duganakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing 

jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut : 

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

2. Skor 4 untuk kategori setuju 

3. Skor 3 untuk kategori netral 

4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

Pengukuran variabel kepercayaan menggunakan dua indikator 

yang dikembangkan oleh panggeso (2014) dua indikator yang diukur 

dalam variabel ini adalah : 

1. Percaya pada SIA yang telah diterapkan oleh perusahaan 

2. Percaya membuat pekerjaan lebih produktif dan kreatif 

4. Kemampuan teknik pemakai  

Variabel independen ketempat adalah kemampuan teknik pemakai. 

Kemampuan teknik pemakai ialah  memiliki pengetahuan dan  

Memahami pengetahuan pengetahuan mengenai sistem informasi 

akuntansi. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui 

tanggapan responden duganakan Skala Likert, dalam penelitian ini 

masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai 

berikut : 

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

2. Skor 4 untuk kategori setuju 

3. Skor 3 untuk kategori netral 
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4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

Pengukuran variabel kemampuan teknik pemakai menggunakan 

tiga indikator yang dikembangkan oleh Soegiharto (2001) dan Riski 

Respati Prabowo (2013) tiga indikator yang diukur dalam variabel ini 

adalah : 

1. Knowledge 

2. Abilities 

3. Skills 

 

3.6 Teknik Penganalisisan Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu suatu 

analisis data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah diolah ke dalam 

bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Analisa 

kuantitatif melalui beberapa tahap uji, yaitu : 

 

3.6.1  Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka 

peneliti menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 

3.6.1.1   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson 

Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-

masing butir pertanyaan dengan total skor. Kriteria pengambilan 

keputusan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner yakni 

korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 

mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid, apabila butir pertanyaan dengan total skor 

mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid (Ghozali, 2013). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa 

variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan hingga 

menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil 

dari Cronbach Alpha di atas 0.60, maka data tersebut mempunyai 

keandalan yang tinggi (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model 

regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah 
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memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, 

uji normalitas menggunakan One-sample kolmogorov-smirnov. Suatu 

variabel dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 

(Ghozali, 2013). 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota 

dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time 

series data) atau tersusun dalam rangkaian (cross section data), pengujian 

autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan 

antara satu data dengan data yang lainnya dalam satu variabel. 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan-kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada 

tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson (DW Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

a. Bila nilai DW terletak antara batas atau upper bound (du) dan (4-du) 

maka koefesien autokorelasi sama dengan 0 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(di), maka koefesien autokorelasi lebih daripada 0, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih dari pada (4-dl), maka koefesien autokorelasi lebih 

kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif. 
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d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.6.2.3  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-

variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai 

Tolerance dan VIF (Variance Inflantion Factor) serta besaran korelasi 

antar variabel independen. Suatu model regresi dikatakan dapat dikatakan 

bebas multiko jika mempunyai nilai VIF tidak lebih dari 10 dan 

mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0,10, (Ghozali, 2013). 

2.6.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat melakukan uji glejser (Ghozali, 2013). 

 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Multikolinearitas
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/regresi-dan-korelasi.html
http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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3.6.3 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis model regresi berganda. 

Analisis ini bertujuan 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 nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah efektifitas penggunan, kepercayaan, kualitas dan 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi dan variabel 

dependennya adalah kinerja karyawan. 

Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah : 

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

Dimana : 

Y = Variabel dependen (Kinerja karyawan) 

a = konstanta 

X1 = Efektivitas Penggunaan pada Sistem Informasi Akuntnasi 

X2 = Kepercayaan pada Sistem Informasi Akuntnasi 

X3 = Kualitas pada Sistem Informasi Akuntnasi 

X4 = Kemampuan Teknik Pemakai pada SistemInformasi 

Akuntnasi 

b1, b2, b3, b4 = kemiringan regresi dari masing-masing variabel 

e = error 
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3.6.3.1 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar  peranan sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan kinerja 

karyawan. Nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai R  square. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel independen (Ghozali, 2013). 

3.6.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat pada 

analisis regresi dimana : Apabila tingkat signifikan F < dari α = 0,05 (Sign 

F < α ), maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat signifikansi F > dari 

α = 0,05 (Sign F > α ), maka Ho diterima dan Hi ditolak.  

3.6.3.3 Uji Parsial (Uji t) 

t-test atau disebut uji parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi atau 

keberartian setiap variabel  bebas terhadap variabel terikat dalam model 

regresi, dengan ketentuan sebagai berikut : Apabila tingkat signifikansi t < 

dari α = 0,05 (Sign t < α ), maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat 

signifikan t > dari α = 0,05 (Sign t < α), maka Ho diterima dan Hi ditolak 

 

 


