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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan Waktu 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan. adapun penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengambil lokasi di perusahaan perbankan yang berada di kota 

pekabaru. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan februari 

2017 di mulai dengan penyebaran koesioner sampai selesai untuk 

pengambalian sampel dari pimpinan perbankan kantor cabang pekanbaru. 

1.2 Populasi dan sampel 

a) Populasi 

Sugiyono (2007:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkanoleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

kepala pimpinan kantor cabang perbankan yang ada pada seluruh 

perusahaan perbankan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Bank Indonesia jumlah bank BUMN dan Swasta yang ada 

dikota Pekanbaru berjumlah 38 kantor cabang utama. 

b) Sampel  

Sugiyono (2007:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 
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itu. Penelitian ini mengambilan sampel dengan metode propocive 

sampling dengan kriteria responden yaitu kepala pimpinan kantor 

cabang pekanbaru pada suatu perusahaan perbankan dikota Pekanbaru. 

Dengan kreteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kretiria responden 

 

Pimpinan Cabang perbankan di perusahaan perbankan 

pekan baru 

Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun 

 

Sampel tersebut adalah pegawai yang memiliki jabatan baik 

struktual maupun fungsional yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

Dengan jumlah populasi Bank BUMN dan Swasta yang ada 

dikota Pekanbaru yaitu : 
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Tabel 3.2 

Nama bank BUMN dan Swasta di Kota Pekanbaru 

 

Nama perbankan Alamat 

Bank rakyat indonesia PT. Persero Tbk Jl. Jendral sudirman  

Bank Permata Syariah Jl. Jendral sudirman 

Bank Permata Tbk. Jl. Jendral sudirman 

Bank BJB Jl. Jendral sudirman 

Bank Negara Indonesia PT. Persero Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank BNI Syariah Jl. Jendral sudirman 

Bank Bukopin PT. Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank Danamon indonesia PT. Tbk  Jl. Jendral sudirman 

Bank Tabungan Negara PT. Persero Jl. HR. Soebrantas 

Bank Mega PT. Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank Muamalat Indonesia PT. Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank Tabungan Pensiun Nasional Jl. Jendral sudirman 

Bank  Sinar Mas Jl. Riau 

Bank CIMB Syariah Jl. Jendral sudirman 

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.  Jl. Jendral sudirman 

PT. Bank Riaukepri Jl. Jendral sudirman 

Bank Mayapada Internasional PT.Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank Mestika Dharma  Jl.  Tuanku tambusai 

PT. BRI Syariah Jl. Arifin ahmad 

Bank UOB Indonesia  Jl. Nangka / Tuanku Tambusai  

Bank Panin PT. Tbk  Jl. Jendral sudirman 

Bank Mandiri PT. Persero Tbk Jl. Ahmad yani 

Bank BTN Syariah Jl. Tuanku tambusai 

Bank Banten Jl. Tuanku tambusai 

Bank Central Asia PT.Tbk Jl. Jendral sudirman 

PT. Bank Commonwealth Jl. Jendral sudirman 

PT. Bank Syariah Mandiri Jl. Jendral sudirman 

Bank Windu Jl. Jendral sudirman 

Bank DKI Jakarta Jl. Jendral sudirman 

Bank OCBC NISP Tbk. Jl. Ahmad yani 

Bank CIMB Niaga Tbk.  Jl. Jendral sudirman 

Bank mega syariah Jl. Jendral sudirman 

Bank Artha Graha Internasional PT. Tbk Jl. Jendral sudirman 

Bank Nagari Capem Nangka Jl. Tuanku tambusai 

PT. Bank Ekonomi Raharja Jl. Jendral sudirman 

PT. Bank Harda Internasional Jl. Jendral sudirman 

Bank Standard Chartered  Jl. Jendral sudirman raya  

Bank QNB Kesawan Jl. Jendral sudirman no.171 

http://m.telpon.info/bank-bank/Pekanbaru/ 

http://m.telpon.info/bank-bank/pekanbaru/
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1.3 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen 

dengan teknologi informasi sebagai variabel moderating yang mempengeruhi 

kinerja manajerial pada manajer pada perusahaan perbankan di  Pekanbaru, 

maka jenis data yangdigunakan adalah: 

a. Data Kuantitatif; data yang disajikan dalam bentuk kusioner. 

 Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Primer; data yang diperoleh langsung dari perusahaan perbankan di 

Pekanbaru yang merupakan objek penelitian yakni berupa kuesioner yang 

disebarkan. 

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan 

penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan 

makapengumpulan data dilakukan dengan metode survey dengan 

menggunakan Kuesioner; pengumpulan data dengan membuat daftar 

pertanyaan secara tertulis guna menunjang wawancara untuk mendapatkan 

data yang akurat. Kuesioner dikirimkan kepada para manajer di perusahaan 

perbankan di kota Pekanbaru. 

Tujuan dari penyebaran angket adalah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan (Arikunto, 2006:155). 
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1.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pada bagian ini akan diuraikan masing-masing variabel yang 

digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.  Penjelasan 

dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini antaralain: 

1) Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (X1) sebagai Variabel 

independen 

Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi 

yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan berbagai 

proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen (Hansen dan 

Mowen, 2006:4). Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang 

dikembangkan oleh Chenhall dan Morris (1986) dengan menggunakan 4 

indikator yang terdapat dalam karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen yaitu broadscope (lingkup), aggregation (agregasi), 

timeliness (tepat waktu) dan integration (integrasi), yang terdiri dari 18 

item pertanyaan. Pengukuran variabel SAM ini dilakukan menggunakan 

skala likert dengan kategori 5 pilihan yaitu (1) tidak tersedia, (2) kurang  

tersedia,  (3)  tersedia, (4) cukup tersedia, (5) sangattersedia. 

2) Teknologi Informasi (X2) sebagai Variabel Moderating 

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan 

teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti 

perangkat keras, perangkat database, teknologi jaringan, dan peralatan 

telekomunikasi lainnya (Wan Wan, 2005). Dalam kreteria pemilihan 

perangkat lunak perbankan secara umum berdasarkan pertimbangkan 

kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, keluwesan 
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(Flexibility), sistem keamanan, kemudahan penggunaan (user friendly), 

sistem pelaporan (reporting system), aspek pemeliharaan, source code. 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang dikembangkan oleh 

sutarman (2009:18), yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Pengukuran 

variabel teknologi informasi ini dilakukan menggunakan skala kategori 5 

pilihan yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, 

(5) sangat setuju. 

3) Kinerja Manajerial (Y) Sebagai Variabel Dependen 

 

Kinerja manajerial adalah ukuran seberapa efektif dan efisien 

manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Stoner, 1992 

dalam Juniati dan Evelyne, 2003:113). Variabel kinerja diukur 

mengunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) 

dengan menggunakan 8 indikator yaitu perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasi, evaluasi, pengawasan, penilaian staff, negosiasi, 

perwakilan yang terdiri dari 9 item pertanyaan. Pengukuran variabel 

kinerja manajerial ini dilakukan menggunakan dengan skala kategori 

yang dimodifikasi menjadi 5 pilihan yaitu: (1) tidak pernah (2) jarang, 

(3) kadang-kadang, (4) sering, (5) sangat sering. 

 

1.6 Metode Analisis  

Untuk melakukan uji kualitas data primer ini peneliti melakukan uji 

validitas dan uji realibilitas. 
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1. Pengujian Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih berarti memiliki validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010:211). 

Uji validitas yaitu pengujian untuk menyatakan valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengujinya digunakan pearson 

correlation, apabila koefisien pearson yang diperoleh tidak signifikan 

pada level signifikan 0,05 berarti data yang diperoleh tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstanta.Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam pengujian reliabillitas ini, 

peneliti menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan 

signifikansi yang digunakan sebesar > 0,70 dimana jika nilai Cronbach 

Alpha dari suatu variabel > 0,70 maka butir pertanyaan yang diajukan 

dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai 

dan sebaliknya apabila nilai cronbach alpha dari suatu variabel < 0,70 

maka reliabilitasnya kurang memadai (Ghozali, 2011:105). 

Metode analisis data melalui deskriptif mengenai karakteristik 

responden digunakan tabel frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata- 
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rata, kisaran, teoritis, kisaran sesungguhnya, dan standar deviasi. 

Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik diantaranya: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam mdel 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distibusi data normal atau 

mendekati normal. 

Menurut Ghozali (2011:160), normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumber diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan. 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pada pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak megikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-

hati secara visual kelihatan normal, oleh karena itu dianjurkan untuk 

melengkapi denga uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan 

dengan uji kolmogorov-smirnov. Uji tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikan dari nilai residual apakah terdistribusi 
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secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

kolmogorov-smirnov (K-S), yaitu: 

1) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi > 0.05 berarti data residual 

berdistribusi normal 

2) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi < 0.05 berarti data residualnya 

tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Ghozali, 2011:105). 

Ghozali (2011:105) menjelaskan multikolonieritas dapat dilihat 

dari (1) nilai torelance dan lawannya (2) variance inflation faktor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel indepeden lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tiggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dapat 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual 1 pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance 

dari residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pedoman 

suatu model regresi bebas dari heteroskedastisitas adalah tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y (Ghozali, 2005: 105). 

  Selain itu juga penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu : 

1. Uji hipotesis  

Frucot dan Shearon (1991) mengajukan model regresi untuk 

menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model selisih mutlak dari 

variabel independen dengan rumus persamaan regresi (Ghozali, 2005; 

153): 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3|X1-X2| 

Dimana: 

Xi  =  merupakan nilai standardized score [(Xi-X)/X] 

 

|X1-X2|  =  merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut  

perbedaan antara X1 danX2 

 

Menurut Frucot dan Shearon (1991) interaksi seperti ini lebih 

disukai oleh karena ekspektasi sebelumnya berubungan dengan kombinasi 

antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Teknik analisis data untuk 

menguji pengaruh moderasi dalam penelitian ini adalah model selisih 
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mutlak dari variabel independen dengan rumus persamaan regresi: 

Y = a + b1Xsiam + b2 Xti + b3 |Xsiam-Xti| + e 

Dimana: 

Y  = kinerjamanajerial  

a   = konstanta 

XSIAM = sistem informasi akuntansimanajemen  

XTI  =  teknologi informasi 

b1-3  = koefisien regresi  

e   = Error 

Dimana nilai Xsiam dan Xti adalahstandardized. Setelah nilai 

Xsiam dan Xti diubah menjadi standardized, langkah berikutnya adalah 

membuat regresi baru dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1Zsiam + b2 Zti + b3AbsX1_X2 + e  

Dimana: 

Y   =   kinerja manajerial  

a  =  konstanta 

ZSIAM  = standardize sistem informasi akuntansi manajemen  

ZTI  =   standardize teknologi informasi 

b1-3  =  koefisien regresi  

e    = Error 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan: 

a. Uji parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2006:84) mengatakan bahwa uji stastistik t 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu 

membandingkan antara t hitung  dengan tingkat t tabel, sehingga Ha 

akan diterima apabila nilai t hitung > t table dengan significancelevel 

0,05 (α=5%) .  

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut : Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima  (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F)  

Menurut Ghozali (2006:84) uji stastistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 
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dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance 

level 0,05 (α=5%).  

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagi 

berikut: Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis dapat juga 

dilakukan dengan cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung > 

Ftabel maka  Ha diterima. Hal ini berarti variabel  independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila 

Fhitung < Ftabel maka  Ha ditolak. Hal ini berarti variabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determian (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) 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 variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
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mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).  

 

 


