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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Kunango Jantan Pekanbaru, jalan raya 

Pekanbaru-Bangkinang kilometer 23 Rimbo Panjang. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan maret sampai bulan april 2017. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2008).Adapun populasi dari penelitian ini adalah PT. Kunango Jantan 

Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari sampel tersebut. Adapun pada penelitian ini, pengambilan sampel 

menggunakan metode sampling jenuh atau jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi kurang dari 30 orang atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil (Sugiyono, 2009). 
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Tabel 3.1 

Daftar Responden 

  

No Daftar responden 
Jumlah 

responden 

1 Direktur utama 1 

2 Direktur  1 

3 Pimpinan cabang  1 

4 Manajer keuangan 1 

5 Manajer HRD 1 

6 Manajer produksi 1 

7 Manajer operasional 1 

8 Manajer marketing 1 

9 Asisten manajer keuangan/acct 1 

10 Asisten manajer hrd 1 

11 Asisten manajer ppic dan stock 1 

12 Asisten manajer produksi dan pemancangan 1 

13 Asisten manajer maint dan penyd alat produksi 1 

14 Asisten manajer ab/transp/bkl/spl 1 

15 Asisten manejer tiang listrik 1 

16 Asisten manajer  1 

17 Supervisor Prestressed 1 

18 Supervisor Prekost 1 

19 Feroman Bahan 1 

20 Feroman Spareapart 1 

21 Feroman Iresef Shift A 4 

22 Feroman Finishing 1 

23 Feroman Pre Cast  3 

24 Supervisor Kualiti Control 1 

25 Supervisor Maintenance 1 

26 Feroman Delivery 1 

27 Supervisor Marketing Tiang Beton 1 

28 Pegawai Produksi 5 

29 Pengawas Pengangkatan Barang 5 

30 Pengawas Lapangan Kerja 6 
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Sumber: PT. Kunango Jantan Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 



 30 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yang diperoleh melalui instrumen kuesioner. 

b. Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu sumber 

data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak 

melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2008).Data primer ini 

dikumpulkan secara khususuntuk menjawab pertanyaan penelitian.Data 

primer dikumpulkan berupa pengaruh ketidakpastian lingkungan dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner dan langsung turun kelapangan untuk membagikan dan 

mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

Menurut Indrianto dan Supomo (2008) pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner langsung memiliki kelebihan dan 

kekurangan.Kelebihannya adalah peneliti dapat memberi penjelasan tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami serta kuesioner bisa langsung 

dikumpulkan peneliti setelah diisi oleh responden, sedangkan kelemahannya 

adalah waktu dan biaya pengumpulan data relatif besar jika responden yang 

harus dihubungi secara geografis terpancar. 
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Masing-masing hipotesis akan diuji dengan alat analisis linier 

berganda (multi regression analysis) yaitu alat analisis yang digunakan 

apabila ingin menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen : 

Y=a+b1X1+b2X2+e 

Dimana : Y = Kinerja Manajerial 

 X1 = Ketidakpastian Lingkungan 

 X2 = Sistem Akuntansi Manajemen 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien regresi 

 e = Eror 

Pengukuran variabel dependen dan independen menggunakan skala 

Likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat 

setuju). Untuk masing-masing pertanyaan menggunakan lima skala Likert 

yaitu: 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Tidak Setuju (TS) = 2 

Ragu-Ragu (RR) = 3 

Setuju (S) = 4 

Sangat Setuju = 5 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukur Variabel  

Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai 

untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-
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fenomena.Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasional 

konstruk yaitu upaya mengurangi abstraksi sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur (Indrianto, 2008). 

Variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah 

satu varibel dependen yakni kinerja manajerial, dua variabel independen 

pada penelitian ini adalah ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi 

manajemen.Berikut penjelasan mengenai definisi operasional variabel 

masing-masing. 

1) Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah tipe Variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kinerja Manajerial (Y) 

Menurut Mahoney (1963) dalam Mattola (2011) Kinerja 

manajerial adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan 

kegiatan manajerial,yang diukur dengan menggunakan indikator 

yaitu: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, 

pemilihan staf, Negisasi, perwakilan. Sistem pengukuran kinerja 

sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2009).Sistem 

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian 

organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan 
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reward and punishment sistem. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan 5 skala Likert yang mana menunjukkan point 1 

dibawah rata-rata dan point 5 diatas rata-rata. 

2) Variabel Independen 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada peneltian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketidakpastian Lingkungan (X1) 

Menurut Miliken (2005) dalam nurmala sari 2014, 

mengemukakan pengertian ketidakpastian lingkungan adalah rasa 

ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara 

akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung 

mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam 

organisasi.Informasi merupakan hal  yang sangat penting dalam 

suatu organisasi yang mengalami ketidakpastian lingkungan yang 

tinggi terutama dalam proses kegiatan perencanaan dan kontrol. 

Untuk mengukur persepsi respoden mengenai ketidakpastian 

lingkungan dapat menggunakan indikator : ketidakpastian keadaan, 

ketidakpastian pengaruh dan ketidakpastian respon. Pengukuran ini 

diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 1 sampai 5. Pada point 1 

jawaban responden digunakan untuk menentukan apakah tingkat 

ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh PT. Kunango Jantan 
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rendah dan point 5 menentukan tingkat ketidakpastian lingkungan 

yang dihadapi oleh PT. Kunango Jantan tinggi. 

b. Sistem akuntansi Manajemen (X2) 

Akuntansi manajemen menurut Asosiasi Akuntan Nasional 

atau National Associatan of Accountants (NAA) adalah proses 

identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan dan 

komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen 

untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, 

serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan 

pertanggungjawaban atas sumber-sumber tersebut (2009:132). 

Sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang berguna 

bagi para pekerja, manajer dan eksekutif suatu organisasi dalam 

pembuatan keputusan yang baik pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja organisasi. Untuk mengukur presepsi responden mengenai 

sistem akuntansi manajemen dapat mengguakan broad scope, 

timelines, agregation dan integratio. Responden diminta seberapa 

penting sistem akuntansi manajemen digunakan untuk pembuatan 

keputusan sehari-hari dalam instansi perusahaan dengan memilih 

skala Likert 1 sampai 5. Point 1 menunjukkan jika sistem informasi 

akuntansi manajemen dianggap tidak penting dalam pembuatan 

keputusan sehari hari dinyatakan dengan skala rendah dan point 5 

menunjukkan jika sangat penting maka dinyatakan dengan sakla 

tinggi. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang berisi tentang data 

diri responden yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 

responden. Data yang diperoleh tersebut dipresentasekan dan 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran 

teoritis, kisaran aktual, rata-rata dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji kualitas data 

Uji kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen 

penelitian dievaluasi melalui uji validitas dan realibilitas. 

1) Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika ternyata 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali(2007:45). Mengukur 

tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

antara skor butir pernyataan dengan total skor konstruk. 

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila 

nilai r hitung bernilai positif atau besar dari r tabel, maka 

instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Sebaliknya jika r 
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hitung bernilai negatif atau kecil dari r tabel, maka instrumen 

yang digunakan dinyatakan tidak valid atau harus dihapus. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas 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. Pengukuran realibilitas dilakukan dengan pengukuran 

sekali saja (one shot) yang mana pengukuran dilakukan hanya 

sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. SPSS mempunyai fasilitas untuk mengukur 

realibilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha(α). Suatu 

konstrak atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha>0,60 Ghozali(2007:42).  

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-

asumsi yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk 

memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbias Estimate).Uji asumsi 

klasik dapat diuji dengan asumsi Normalitas, uji Multikolinearitas, 

Autokorelasi dan Heterokedastisitas. 
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1). Uji  Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2007).Jika asumsi ini dilanggar maka 

uji statistik menjadi lebih valid untuk jumlah sampel kecil. Cara 

yang dilakukan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak adalah cara analisa grafik. 

Analisa grafik dilakukan dengan cara melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun dapat 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil.Metode yang 

lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal 

(Ghozali, 2007). 

2). Uji  Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independen).Menurut Ghozali (2007) untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan 

melihat nilai tolerence dan nilai variance inflation faktor (VIF). 

Sesungguhnya multikolinearitas tetap ada pada setiap 

variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah 

multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau 
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tidak.Untuk mengujinya dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk tiap-tiap 

variabel independen.Jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel 

tersebut dikatakan mempunyai persoalan multikolineritas dengan 

variabel lainnya (Santoso, 2008). 

3) Uji  Heterokedastisitas  

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas.Untuk memenuhi asumsi homokedastisitas, 

maka perlu diuji apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak. 

Caranya adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang membuat pola tertentu maka mengidentifikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas.Sebaliknya, jika ada pola yang 

jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara 

menyeluruh (simultan) yang diperlukan sebagai berikut: 
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1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial.Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table. 

Nilai t hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

thitung = 
                  (  )

                (  )
 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan apakah H, diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai thitung dan ttable, apabila: 

a) thitung> ttable, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh besar. 

b) thitung< ttable, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

besar. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen.Uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan F tabel. Nilai F hitung dapat diperoleh 

menggunakan rumus: 

Fhitung = 
   (   )

(    ) (   )
 

Dimana : 

R2 = Koefisien Determinasi 

K = jumlah varibel 

N  = jumlah sampel 
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Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan H, diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabelapabila : 

a) Fhitung>Ftabel, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b) Fhitung<Ftabel, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

besar. 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
)  digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan 

bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang 

telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya. 

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien 

korelasi parsialnya.Variabel independennya yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling 

besar. 

 

 

 

 

 


