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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan jasa yaitu perusahaan 

perhotelan di wilayah Tangerang. Perusahaan perhotelan yang dimaksud adalah 

perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam melakukan 

proses pencatatan transaksi sehari-hari, penyusunan laporan keuangan, aktivitas 

akuntansi secara keseluruhan, hingga pengambilan keputusan perusahaan. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada karyawan atau 

staf yang menjadi pengguna sistem di bagian accounting & finance. Alasan 

pemilihan responden tersebut karena karyawan di perusahaan perhotelan adalah 

pelaku atau orang yang terlibat secara langsung dalam penggunaan sistem informasi 

akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjadi 

tolak ukur dalam pengukuran efektivitas sistem informasi akuntansi dalam 

perusahaan perhotelan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hubungan sebab 

akibat (causal study). Metode causal study ini menggambarkan hubungan sebab 

akibat dari satu atau lebih masalah dalam penelitian (Sekaran, 2013). Dalam 

penelitian ini causal study digunakan untuk menguji variabel yang mempengaruhi 
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(variabel independen) yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan 

Karyawan Bagian Akuntansi, serta Pelatihan dan Pendidikan terhadap variabel 

yang dipengaruhi (variabel dependen) yaitu Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel independen 

dan variabel dependen, kedua variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala 

interval. Variabel independen merupakan variabel yang akan mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel dependen 

merupakan variabel yang menjadi sasaran utama dalam penelitian (Sekaran, 2013). 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi, serta 

Pelatihan dan Pendidikan. Berikut definisi dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi, serta Pelatihan dan Pendidikan: 

1 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pemanfaatan teknologi informasi adalah pengolahan data, pengolahan 

informasi, dan proses kerja manajemen secara elektronik (Karmita, 2015). 

Pemanfaatan teknologi secara umum dapat digunakan untuk mengolah data, 

memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan 

mengirimkannya dengan berbagai bentuk dan cara yang digunakan untuk 

menghasilkan manfaat yang dapat berguna bagi pemakainya (Putra, 2014). 

Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner 
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yang digunakan oleh Febrianingsih (2015). Variabel ini diukur dengan 10 

pertanyaan positif dengan 5 skala likert: sangat tidak setuju, tidak setuju, 

netral, setuju, sangat setuju. Semakin besar skor variabel ini, berarti 

pemanfaatan teknologi informasi semakin besar menurut persepsi 

pengguna. Semakin kecil skor variabel ini, berarti pemanfaatan teknologi 

informasi semakin randah menurut persepsi pengguna. 

2. Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi 

Pengetahuan karyawan bagian akuntansi adalah keahlian karyawan tentang 

sistem informasi akuntansi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 

dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang karyawan 

bagian akuntansi maka akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi. 

Karyawan akuntansi yang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap 

teknik akuntansi dan sistem informasi akuntansi dapat membantu 

perusahaan dalam menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan 

dapat dipercaya sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan (Ratnaningsih, 

2014).  Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari 

kuesioner yang digunakan oleh (Febrianingsih, 2015). Variabel ini diukur 

dengan 6 pertanyaan positif dengan 5 skala likert: sangat tidak setuju, tidak 

setuju, netral, setuju, sangat setuju. Semakin besar skor variabel ini, berarti 

pengetahuan karyawan bagian akuntansi semakin besar menurut persepsi 

pengguna. Semakin kecil skor variabel ini, berarti pengetahuan karyawan 

bagian akuntansi semakin randah menurut persepsi pengguna.  
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3 Pelatihan dan Pendidikan 

Pelatihan dan pendidikan pengguna adalah usaha yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan kepada para calon pengguna untuk 

memperkenalkan sistem kepada para calon pengguna sistem tersebut, serta 

pendidikan formal kepada para pengguna. Dengan pelatihan dan 

pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 

mengoperasikan sistem informasi akuntansi menjadi lebih maksimal dan 

tepat sasaran sehingga kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan 

efektivitas sistem informasi itu sendiri. Pelatihan dan pendidikan 

ditunjukkan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pengguna 

sistem. Selain itu dapat mengantisipasi timbulnya kecemasan dan penolakan 

terhadap sistem baru (Jayanti, 2017). Pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan oleh 

Suryawarman (2012). Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan dengan 5 

skala likert: tidak pernah, hanya sekali, kadang-kadang, sering, selalu. 

Semakin besar skor variabel ini, berarti pengaruh pelatihan dan pendidikan 

pengguna semakin besar menurut persepsi dari pengguna. Semakin kecil 

skor variabel ini, menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan dan pendidikan 

pengguna rendah menurut persepsi dari pengguna. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah efektivitas 

sistem informasi akuntansi. Efektitivas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas 

pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Sedangkan efektivitas sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah keberhasilan 

dalam mencapai tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas (Ni Wayan Wilayanti, 2016). Efektivitas 

sistem informasi akuntansi yaitu seberapa jauh sistem tersebut mencapai sasaran-

sasarannya serta untuk mengevaluasi proses pengembangan sistem tersebut 

(Karmita, 2015). Efektivitas sistem informasi akuntansi diharapkan dapat terwujud 

berdasarkan unsur-unsur sistem informasi akuntansi dan ditunjang dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang baik dan 

maksimal. Sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan 

informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara 

tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable) 

(Ratnaningsih, 2014). Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan 

adalah efektivitas sistem informasi akuntansi. 

Kuesioner untuk mengukur efektivitas sistem informasi akuntansi dalam 

penelitian ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan Febrianingsih (2015). 

Indikator untuk variabel efektivitas sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 20 

pertanyaan yang terdiri dari 11 pertanyaan positif dan 9 pertanyaan negatif. Dengan 

5 skala Likert: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. 

Terdapat sembilan pertanyaan negatif dalam variabel efektivitas sistem informasi 

akuntansi, yaitu pertanyaan nomor satu, enam, tujuh, delapan, sebelas, dua belas, 

tiga belas, lima belas, dan dua puluh. Semakin besar skor variabel ini, berarti 

efektivitas sistem informasi akuntansi semakin tinggi menurut persepsi pengguna. 
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Semakin kecil skor variabel ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi 

akuntansi yang digunakan semakin rendah menurut persepsi pengguna. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang 

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner kepada responden 

yang merupakan karyawan atau accounting & finance staff yang menggunakan 

sistem informasi akuntansi pada perusahaan perhotelan yang terletak di wilayah 

Tangerang. Data primer digunakan dalam mengukur semua variabel dalam 

penelitian ini yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi 

informasi, pengetahuan karyawan bagian akuntansi, serta pelatihan dan pendidikan. 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara langsung menemui staf atau 

karyawan yang mewakili perusahaannya dalam menggunakan sistem informasi 

akuntansi. Selain itu, juga dengan cara melalui orang lain sebagai perantara peneliti 

dan responden. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, terdapat 5 langkah dalam menentukan sampel yang harus 

dilakukan yaitu, mendefinisikan populasi, menentukan kerangka sampel, 

menentukan teknik pengambilan sempel, menentukan besarnya sampel penelitian 

dan melaksanakan proses pengamblan sampel (Sekaran, 2013). 
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 Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan perhotelan 

yang berlokasi di wilayah Tangerang. Sampel yang digunakan adalah karyawan 

yang berkerja di perusahaan perhotelan yang berlokasi di wilayah Tangerang yang 

menggunakan langsung sistem informasi akuntansi. Cara pengambilan sampel 

adalah dengan mengguakan metode non probability sampling, yaitu bahwa setiap 

sampel, tidak memiliki hak yang sama untuk terpilih, dan dengan teknik 

pengambilan sampel secara convenience sampling yaitu memilih sampel 

berdasarkan kemudahan (Sekaran, 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi, serta Pelatihan 

dan Pendidikan terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Lokasi penelitian 

dilakukan di wilayah Tangerang. Karena responden berupa karyawan maka unit 

analysis yang digunakan adalah individu. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan dalam menganalisa data adalah 

program/software IBM SPSS versi 21. Teknik analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai sum, mean, range, maximum, minimum, standard deviation, dan 

variance (Ghozali, 2013). 
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3.6.2 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

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 (Ghozali, 2013). Pengujian validitas yang digunakan adalah 

Korelasi Pearson. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika 

nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka sebuah pertanyaan tersebut 

valid dan apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut 

tidak valid (Ghozali, 2013). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen pengukuran 

dapat dipercaya untuk mengukur objek yang akan diukur (Ghozali, 2013). 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 

reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach Alpha (α) dari suatu variabel 

lebih besar atau sama dengan 0,7 maka butir pernyataan dalam instrument 

tersebut memiliki reliabilitas yang memadai (Ghozali, 2013). 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 

normalitas yang digunakan adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Apabila data hasil penghitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov 
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menghasilkan nilai signifikansi diatas 0,05 maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Sebaliknya apabila data hasil perhitungan one-sample 

Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi 

penyimpangan pada model regresi. Peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik terdiri dari 

uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji auto korelasi.  

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 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 didalam model regrasi 

penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10. Jika nilai tolerance yang ditunjukkan pada variabel independen lebih 

dari 0,1 maka tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika VIF > 10 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013). 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas ditandai dengan 

adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2016). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah dipresiksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya).  Jika titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di 

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

heteroskedastisitas. 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dengan persamaan berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y  = Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

α  = konstanta 

β1β2β3β4 = koefisien 

X1  = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X2  = Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi 

X3  = Pelatihan dan Pendidikan 

e  = standard error 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan: 

1. Uji Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan linear antara 

variabel dependen dengan variabel independen dan menjelaskan bagaimana 

arah hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2013). 

Berikut merupakan kriteria mengenai kekuatan hubungan antar 2 variabel 

(Sarwono, 2012): 

 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + e 

Pengaruh pemanfaatan teknologi..., Audy Herdyawan Dhaneswara, FB UMN, 2019



50 

 

Tabel 3.1 Kriteria Kekuatan Hubungan Antar Variabel  

0 Tidak ada korelasi antar variabel 

0 - 0,25 Korelasi sangat lemah 

> 0,25 - 0,5 Korelasi cukup 

> 0,5 - 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 -  0,99 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi sempurna 

Sumber: Sarwono, 2012 

Koefisien determinasi (R square) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai 

R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

Dalam mengevaluasi model regresi dalam penelitian ini 

menggunakan nilai adjusted R square, karena nilai adjusted R square dapat 

naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam 

model. Berbeda dengan R Square yang pasti akan meningkat apabila satu 

variabel independen ditambahkan, tidak peduli variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ataupun tidak 

berpengaruh signifikan (Ghozali, 2013). 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau beban yang dimasukkan ke dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji 

statistik F mempunyai tingkat signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi 

F (p-value) < 0,05 maka hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)   

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji statistik t ini memiliki nilai signifikansi α = 5%. 

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika 

nilai signifikansi t (p-value) < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi t (p-

value) > 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 
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