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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian (Uma Sekaran) 

1. Tujuan Studi  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk dalam 

pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antarkelompok atau kebebasan (independensi) dua atau 

lebih faktor dalam suatu situasi.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis apakah sistem 

pengendalian internal dan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dan bagaimana teknologi informasi 

mempengaruhi hubungan antara karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen dan pengendalian internal dengan kinerja manajerial. 

2. Jenis Investigasi 

Peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan 

masalah. Maka jenis investigasi ini disebut studi korelasional. 

3. Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi 

Tingkat intervensi peneliti terhadap arus kerja normal di tempat kerja 

mempunyai keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah 

kausal atau korelasional. Studi korelasional dilakukan dalam lingkungan alami 

organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang normal. 
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Dalam penelitian ini, disamping menyebarkan kuesioner kepada para 

responden, peneliti tidak mengintervensi aktivitas normal dalam kegiatan 

perbankan. Dengan kata lain, intervensi peneliti adalah minimal.  

4. Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 

tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu 

(individual), dimana peneliti akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap 

individu dan memperlakukan respon pegawai level manajerial sebagai sumber 

data invidual.  

5. Situasi Studi  

Penelitian ini akan dilakukan dalam organisasi yang disebut studi lapangan 

(field study). 

6. Horizon Waktu  

Penelitian ini akan dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, 

sehingga termasuk ke dalam horizon waktu studi one-shot atau cross-sectional. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada perbankan 

syariah yang ada di Pekanbaru. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan atau individu) yang 

karekteristiknya hendak diduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai level manajerial yang bekerja diperbankan syariah di Pekanbaru. 

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi 

objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai 

level manajerial pada perbankan syariah yang ada di Pekanbaru. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling dikarenakan jumlah 

populasi yang kurang dari 100. Hal ini juga mengikuti metode Gay (1992) dimana 

untuk studi korelasional jumlah minimal sampel adalah 30 responden, sehingga 

sampel tetap dalam jumlah representative. Terdapat 10 perbankan syariah yang 

ada di Pekanbaru berdasarkan data yang diperoleh di riaupos.co dan BI.  

Tabel 3.1 

Perbankan Syariah di Pekanbaru 

No Nama Bank Alamat 

1 Bank BNI Syariah Jalan Jenderal Sudirman nomor 484, Cinta Raja, 

Sail, kota Pekanbaru 

2 Bank BRI Syariah Jalan Arifin Ahmad nomor 113, Sidomulyo, 

Marpoyan Damai, kota Pekanbaru 

3 Bank Mandiri Syariah Jalan Jenderal Sudirman nomor 410, Sukaramai, 

Pekanbaaru kota, kota Pekanbaru 

4 Bank Permata Syariah Jalan Jenderal Sudirman nomor 136-138, kota 

Pekanbaru 

5 Bank Muamalat Jalan Jenderal Sudirman nomor 50-52, kota 

Pekanbaru 

6 Bank Mega Syariah Jalan Nilam nomor 56, Sukaramai, Pekanbaru kota, 

kota Pekanbaru 

7 Bank BTN Syariah Jalan Tuanku Tambusai Blok A nomor 10-11, 

Labuh Baru, Payung Sekaki, kota Pekanbaru 

8 Bank Riau Syariah Jalan Jenderal Sudirman Blok A nomor 628, kota 

Pekanbaru 

9 Bank Syariah Berkah Jalan H.R Soebrantas, Panam, Tuah Karya 

Tampan, kota Pekanbaru 

10 Bank CIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman, Sumahilang, Pekanbaru 

kota, kota Pekanbaru 

Sumber: riaupos.co, BI dan google 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data subjek (self report data). Data 

subjek berarti jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian 

(Supomo dan Indriantoro, 200). 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

a. 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. 

b. 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. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan Cross section 

data, yaitu data yang dikumpulkan dengan metode kuesioner (Gujarati, 2003:72). 

Pengiriman kuesioner dikirim langsung oleh peneliti ke semua kantor cabang 

bank syariah di Pekanbaru. 
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Kuesioner penelitian dikirim secara langsung kepada para responden, 

dengan harapan agar tingkat pengembalian kuisioner tinggi. Disamping itu, 

pengiriman kuesioner secara langsung akan memberikan beberapa kelebihan, 

diantaranya peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survey dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden dan tanggapan atas kuesioner 

dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden.  

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu 

(objek) dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori 

Alkausar (2011).  

a. Variabel Independen 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah berbentuk 

persepsi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu variabel tersebut diukur dengan 

menggunakan suatu skala tertentu dengan menggunakan instrumen yang berupa 

daftar pertanyaan. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pengendalian 

Internal dan Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen.  

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat dimana dalam penelitian ini 

variabel dependennya adalah Kinerja manajerial 

c. Variabel Moderating 

Variabe moderating adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen 
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(Sugiyono, 2001).  Dalam penelitian ini, variabel moderatingnya adalah 

Teknologi Informasi. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Defenisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1. Pengendalian 

Internal (X1) 

Pengendalian internal 

adalah sistem yang 

meliputi struktur orga-

nisasi, semua metode 

dan ketentuan-ketentuan 

yang terkoordinasi yang 

dianut dalam perusahaan 

untuk melindungi harta 

kekayaan, memeriksa 

ketelitian, dan seberapa 

jauh data akuntansi 

dapat dipercaya, me-

ningkatkan efisiensi 

usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan 

perusahaan yang telah 

ditetapkan. (Mulyadi, 

2002) 

a. Lingkungan 

pengendalian  

b. Penilaian resiko 

c. Prosedur 

pengendalian  

d. Pemantauan 

e. Informasi dan 

komunikasi  

 

Skala likert 

2. Karakteristik 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

(X2) 

 

Karakteristik Sistem 

Informasi Akuntansi 

Manajemen adalah suatu 

sistem informasi dari  

akuntansi manajemen 

yang mempunyai ka-

rakteristik informasi, 

terdiri atas 

broadscope,timeliness, 

aggregation,integration 

(Hansen dan Mowen, 

1994) 

a. broad scope 

b. timeliness 

c. aggregation 

d. integration 

 

Skala Likert 

3. Teknologi 

Informasi 

(X3) 

Suatu teknik atau 

teknologi yang digu-

nakan untuk menyiap-

kan, menyimpan, me-

ngolah, memanipulasi, 

menganalisa, mengha-

silkan, mengumumkan 

dan menyebarkan in-

formasi dengan tujuan 

tertentu.(Akhmad Fauzi, 

a.Menangkap 

b. Menyampaikan 

Informasi 

c. Menyimpan 

d. Mengkomunika-

sikan Informasi 

Skala likert 
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2008) 

4. Kinerja 

Manajerial 

(Y) 

Kinerja manajerial 

adalah ukuran seberapa 

efektif manajemen telah 

bekerja dalam mencapai 

tujuan organisasi.(James 

Arthur F.S, 1992) 

a. Perencanaan 

b. Investigasi 

c. Koordinasi 

d. Evaluasi 

e. Pengawasan 

f. Pengaturan Staf 

g. Negosiasi 

h. Perwakilan 

Skala likert 

Sumber: penelitian terdahulu 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data uang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemenangan distribusi) (Ghozali, 2001). 

Statistik deskriptif variabel penelitian juga berguna untuk mendukung hasil 

analisis data karena  menyajikan distribusi hasil jawaban responden atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengendalian internal, karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen, teknologi informasi dan kinerja manajerial. 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data 

yang dipakai. Kualitas dalam pengujian tersebut adalah kualitas data penelitian 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengujian 

tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang 

dikumpulkan menggunakan instrumen. Adapun uji kualitas data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner 

(Ghazali, 2011: 142). 

Pengujian validitas digunakan dengan mengkorelasikan setiap item-item 

pertanyaan dengan total nilai setiap variabel. Apabila masing-masing pertanyaan 

dengan berkorelasi secara signifikan terhadap total skor dari butir-butir pertanyaan 

variabel yang diteliti, berarti masing-masing butir pertanyaan valid (Ghozali, 

2001).  

Kriteria pengambilan keputusan untuk validitas adalah ditentukan dengan 

bantuan program SPSS versi 20.0 apabila (Ghozali, 2001): 

1. Jika r hitung > r tabel pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indikator 

dikatakan valid atau sah 

2. Jika r hitung < r tabel pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indikator 

dikatakan tidak valid atau tidak sah 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghazali, 2011: 140). 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot 

atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukur yang hanya 



63 
 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Untuk 

pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach alpha α > 60. Hal ini diungkapkan oleh Nunally 

(1967) dalam Ghozali, 2001. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas tiga yaitu uji normalitas, uji 

multikolonearitas dan uji heteroskedastistas. Uji autokorelasi tidak diikutsertakan 

karena penelitian ini menggunakan data cross sectional dimana uji autokorelasi 

hanya diperlukan untuk penelitian dengan data time series.(Ghozali, 2012) 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi 

datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 
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1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

b. Uji Multikolonearitas 

Pengujian uji multikolonearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi yang tinggi antara variabel–variabel bebas dalam model yang 

digunakan. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas tersebut, 

maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan) dari model regresi berganda 

atau menambah variabel bebasnya. 

Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria menurut (Singgih, 2001) yaitu 

jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. Jika angka tolerance dibawah 0,1 dan VIF > 10 dikatakan 

terdapat gejala multikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Model Regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

scatterplot. Dengan kriteria pengujian jika titik-titik menyebar secara acak, baik 
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diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas dan model regresi layak dipakai. 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R
2
 semakin kecil, 

maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varian 

variabel dependen rendah. Apabila nilai R
2
 mendekati satu, maka variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji parsial (t-Test) 

Pengujian parsial atau parameter individual dimaksudkan untuk melihat 

apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas 

dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel 

Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel tak bebas.Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual 

berpengaruh terhadap variabel tak bebas. 

b. Berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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c. Analisis Regresi 

Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan 

kedua adalah analisis regresi berganda sebagai model memprediksi dan 

mempelajari hubungan kausal antara variabel dependen dan beberapa variabel 

independen. Untuk menguji hubungan pengendalian internal dan karakteristik 

sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial serta interaksi 

antara pengendalian internal dan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen dengan kinerja manajerial yang dimoderasi oleh Teknologi Informasi, 

yaitu dengan menggunakan analisa regresi sebanyak 3 tahapan. (Imam Ghozali, 

2011 dalam Sahid Raharjo, 2015). Kriteria pengujian pada tingkat signifikansi 

5%. 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini, 

yaitu :  

Y = a + b1.x1 + b2.x2 + e 

Keterangan : 

Y   =  Kinerja manajerial 

b1,b2  =  koefisien regresi 

a   = intercept 

e   = error 

x1   = pengendalian internal 

x2   = karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

 Sedangkan analisis yang digunakan untuk uji variabel moderating 

hipotesis 3 dan 4, dilakukan dengan menggunakan analisis regresi metode 
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interaksi dimana dalam persamaan regresi mengandung unsur interaksi atau 

perkalian antara variabel independen dengan variabel moderating. Pengujian 

dilakukan dengan dua tahap yakni dipisah untuk masing-masing variabel. Adapun 

langkah-langkah untuk uji ini adalah: 

1. Meregresikan variabel X dan Z terhadap Y 

Y = a + b1.x1 + b3.x3+ e 

Y = a + b2.x2 + b3.x3 + e 

Keterangan: 

b3  =  koefisien regresi 

x3  = Teknologi Informasi 

2. Mengalikan variabel X dan Z menjadi variabel interaksi 

3. Meregresikan variabel X, Z dan Interaksi X dan Z terhadap Y 

Y = a + b1.x1 + b3.x3 + b4.zx1+ e 

Y = a + b2.x2+ b3.x3 + b5.zx2+ e 

Keterangan: 

b4, b5   = koefisien regresi 

zx1  = interaksi Z dan X1 

zx2  = interaksi Z dan X2 

 

1. Apabila beta yang dihasilkan pengaruh interaksi X dan Z terhadap Y 

adalah positif maka moderasi Z memperkuat pengaruh X terhadap Y. 

2. Apabila beta yang dihasilkan pengaruh X dan Z terhadap Y adalah 

negatif, maka moderasi Z memperlemah pengaruh X terhadap Y. 


