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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian 

Kuantitatif adalah penelitian dimana data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

Trianto (2015:7). 

3.1.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, berupa kuisioner yang 

berasal dari seluruh pegawai Instansi Kemenag Inhu. 

3.1.3 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan 

Pegawaidi Instansi Kemenag Inhu. Kuesioner adalah alat pengumpul data dalam 

bentuk pertanyaan tertulis, baik berupa pilihan jawaban maupun pertanyaan essai 

Trianto (2015:21). 

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta 

untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk 

mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket 

yang telah diisi tersebut pada responden yang bersangkutan. Setiap pertanyaan dalam 

kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden akan diukur melalui skala Likert 

dengan nilai antara 1 sampai dengan 5, yang memiliki arti: 
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Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju 

Nilai 2 = Tidak Setuju 

Nilai 3 = Kurang Setuju 

Nilai 4 = Setuju 

Nilai 5 = Sangat Setuju 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2015:117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai PNS yang bekerja pada Instansi 

Kementerian Agama Kabupaten Inhu.Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah 

169 orang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster 

Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah telah 

ditetapkan Sugiyono (2015:121). Untuk menentukan sampel mana yang akan 

dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi 

yang telah ditetapkan yaitu: 
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Tabel III.1 

Jumlah populasi 

 

 

 

 

KEMENAG 

INHU 

Unit Kerja Pegawai Persentase 

Sekretariat Jendral 12 7% 

Bimbingan 

Masyarakat Islam 

57 34% 

Pendidikan Islam 91 54% 

Pendidikan 

diniyah dan 

Pondok Pesantren 

2 1% 

Penyelenggara 

syariah 

4 2% 

Penyelenggara 

Haji dan Umrah 

3 2% 

Jumlah 169 100% 

Dari tabel di atas, diperoleh data populasi sebanyak 169 orang. Dari 169 orang 

populasi, akan ditentukan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dengan 

besaran sebagai berikut : 

  
 

     
 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

e  = Tingkat kesalahan pengambilan sampel (e = 5%) 

Penghitungan ukuran sampel : 

  
   

            
     ,804 
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Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 118,804 yang 

dibulatkan menjadi 119. Adapun dalam penentuan persentase sampelnya yaitu 

dengan cara:  

                  
                              

                    
        

Sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

Tabel III.2 

Perhitungan sampel penelitian 

 

 

 

 

KEMENAG 

INHU 

Unit Kerja Pegawai Persentase Sampel 

Sekretariat Jendral 12 7% 8 

Bimbingan 

Masyarakat Islam 

57 34% 

40 

Pendidikan Islam 91 54% 64 

Pendidikan 

diniyah dan 

Pondok Pesantren 

2 1% 

1 

Penyelenggara 

syariah 

4 2% 

2 

Penyelenggara 

Haji dan Umrah 

3 2% 

2 

Jumlah 169 100% 119 

 

Dari tabel III.2 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 119 orang pegawai. 

3.3 Defenisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Independen). Sementara variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen) Sugiyono (2015:61). 
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Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1 Kinerja Pegawai (Y) 

Menurut Mangkunegara (2002) dalam Astuti (2008) Kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pencapaian kinerja yang tinggi akan memberikan kepuasan bagi individu sehingga 

individu tersebut dapat termotivasi untuk selalu berusaha mencapai kinerja yang 

tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikator yang menjadi alat ukur kinerja 

Pegawaidalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Suhud (2015), yaitu: Kuantitas 

kerja (quantity), Kualitas kerja (quality), Ketepatan waktu (timeliness), Pengaruh 

rekan kerja (interpersonal impact). 

3.3.2 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X1) 

Bodnar (2003) dalam Hasanah (2015) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang 

dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang 

berguna. SIA mewujudkan perubahan ini, baik secara manual ataupun dengan 

bantuan komputer. Indikator pengukuran penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

penelitian ini di adaptasi dari penelitian Hasanah (2015) yaitu: Pemahaman tentang 

sistem informasi akuntansi, Kemudahan dalam mengoperasikan sistem informasi 
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akuntansi, Kebenaran tentang informasi yang diberikan, Kecepatan dan ketepatan  

dan wewenang dalam penggunaan sistem. 

3.3.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 

Ismanto (2010) dalam Antasari dan Yaniartha (2015) berpendapat bahwa  

teknologi informasi memiliki peran yang strategis dan signifikan, selain itu bagi 

organisasi merupakan keharusan untuk mampu menguasai secara teknis. Pemanfaatan 

teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh kemampuan personel yang 

mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu 

yang bersangkutan. Diterimanya suatu teknologi komputer tergantung pada teknologi 

itu sendiri, tingkat keterampilan, dan keahlian dari individu yang bersangkutan. 

Indikator pengukuran Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini di 

adaptasi dari penelitian Antasari dan Yaniartha (2015), yaitu: Intensitas penggunaan 

teknologi informasi, Kemudahan Penggunaan Teknologi Informasi, Kecepatan 

Penggunaan Teknologi Informasi. 

3.3.4 Pengendalian Internal (X3) 

Menurut Arens (2006: 412) dalam Pangestika (2016), Pengendalian Internal  

adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai 

pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Indikator pengukuran pengendalian internal dalam penelitian ini di adaptasi dari 
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penelitian Pangestika (2016) yaitu: Lingkungan pengendalian, Aktivitas 

pengendalian, Penaksiran risiko, Informasi dan komunikasi, Pengawasan. 

3.4 Model Analisis Data 

3.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis model 

regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 20. Sebelum melakukan 

uji hipotesis ini telah dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model 

yang digunakan adalah normal dan tidak terdapat gejala multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Penjelasan: 

Y   = Kinerja Pegawai 

X1  = Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

X2  = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X3  = Pengendalian Internal 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien 

ε  = Error  

 

Y = α + β1 (X1) + β2 (X2) +β3 (X3) + ε 

 



40 
 

3.5 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

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

minimum Ghozali (2012). Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan. 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

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. Seperti 

pada penelitian ini, pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Pengendalian Internal dan  Kinerja  Pegawai harus benar-benar menggambarkan dan 

mengungkapkan variabel tersebut Ghozali (2012). 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel atau konstruk. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

suatu instrumen memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran 

dilakukan berulang-ulang. Dengan kata lain, suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu Ghozali (2012). 
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi penyimpangan terhadap 

asusi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang tidak benar. Uji asumsi klasik 

digunakan setelah penggunaan model analisis regresi berganda. Asumsi klasik yang 

harus dipenuhi diantaranya data harus berdistribusi normal, non multikolinear, 

homokedastisitas, dan non autokorelasi Ghozali (2013:105). 

3.7.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari 

persamaan regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada 

setiap variabel dengan logika bahwa jika secara individual masing-masing variabel 

memenuhi asumsi normalitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode normal 

probability plot untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan menggunakan Grafik Normal Probability Plot. Distribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghozali 

(2013:160). 

Selain menggunakan uji statistik analisis grafik (Normal P-P Plot), pada 

penelitian ini juga menggunakan analisis statistik (One Sample Kolmogorov Smirnov) 

dengan melihat tingkat signifikasinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. 
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Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov – Sminov 

> 0,05. 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

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

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali 

(2013:139). 

Uji Heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji statistik grafik 

scatterplot. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.7.3 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. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran 
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ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independnen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 

Ghozali (2013:105). 

3.7.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi bisa digunakan Uji 

Durbin-Watson Ghozali (2013:110). 

3.8 Uji Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2015:224) adalah pernyataan 

mengenai populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Yang diuji dalam statistika adalah 

hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara 

parameter dengan statistik sedangkan hipotesis alternatif adalah yang menyatakan 

adanya perbedaan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji T dan uji F. dalam 

penelitian ini digunakan uji T karena hanya terdapat satu variabel bebas 

(independen). 
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3.8.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali (2012). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t 

berdasarkan pada kriteria berikut: 

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji 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 Ghozali (2012). Uji signifikansi F 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan 

atau penerimaan hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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3.8.3 Koefisien Determinasi (  ) 

Berdasarkan persamaan regresi berganda yang didapat dapat diketahui 

nilaikoefisien determinasi R
2
 (R Square) yaitu untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen apakah suatu 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan apakah model dari model regresi yang 

digunakan dapat diketahui besarnya presentase pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi (R
2
) mempunyai range 

antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu 

persamaan regresi maka semakin kecil pula pengaruh antar variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien 

determinasi suatu perusahaan regresi maka semakin besar pula pengaruh antar 

variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2013:97). 

 

 

 


