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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas software sistem informasi, kualitas 

informasi, dan kemampuan pengguna sistem informasi terhadap kepuasan 

pengguna software sistem informasi akuntansi. Objek penelitian yang akan diteliti 

adalah karyawan yang bekerja di bank umum konvensional yang menggunakan 

sistem informasi akuntansi berupa software seperti SAP dan Oracle. Responden 

dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian akuntansi dan 

keuangan bank umum konvensional yang menggunakan sistem informasi 

akuntansi berupa software seperti SAP dan Oracle. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan sebab akibat (causal study). 

Penelitian ini terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara variabel yang 

mempengaruhi (independent variable) yaitu kualitas software sistem informasi, 

kualitas informasi dan kemampuan pengguna sistem informasi dengan variabel 

yang dipengaruhi (dependent variable) yaitu kepuasan pengguna software sistem 

informasi akuntansi (Sekaran, 2010). 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel merupakan pengertian cara yang 

digunakan untuk memperoleh data yang dianalisa yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Terdapat dua jenis variabel yang akan diteliti yaitu: 

3.3.1 Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah 

kualitas software sistem informasi, kualitas informasi, dan kemampuan pengguna 

sistem informasi. 

1. Kualitas Software Sistem Informasi 

Kualitas software sistem informasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kualitas sistem informasi yang digunakan berupa software yang 

digunakan dalam pekerjaan. Item-item yang mengukur variabel ini 

diadopsi dari kuesioner yang digunakan Istianingsih (2007). 

 Variabel kualitas software sistem informasi diukur dengan skala 

interval menggunakan 10 pertanyaan dengan 5 skala Likert dari sangat 

tidak setuju (poin 1) sampai sangat setuju (poin 5). Semakin tinggi skor 

variabel ini menunjukkan bahwa kualitas software sistem informasi yang 

digunakan sangat memuaskan pengguna. Semakin rendah skor variabel ini 

menunjukkan bahwa kualitas software sistem informasi yang digunakan 

tidak memuaskan pengguna. 
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2. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas 

informasi yang menjadi hasil output dari software yang digunakan dalam 

pekerjaan. Item-item yang mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner 

yang digunakan Istianingsih (2007). 

 Variabel kualitas informasi diukur dengan skala interval 

menggunakan 6 pertanyaan dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju 

(poin 1) sampai sangat setuju (poin 5). Semakin tinggi skor variabel ini 

menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan software sistem informasi 

akuntansi yang digunakan pengguna semakin bagus. Semakin rendah skor 

variabel ini menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan software 

sistem informasi akuntansi yang digunakan pengguna kurang bagus. 

3. Kemampuan Pengguna Sistem Informasi 

Kemampuan pengguna sistem informasi akuntansi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan individual responden dalam 

menggunakan software sistem informasi untuk pekerjaannya. Item-item 

untuk mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan 

Rusmiati (2012). 

 Variabel kemampuan pengguna sistem informasi diukur dengan 

skala interval menggunakan 5 pertanyaan dengan 5 skala Likert dari 

sangat tidak setuju (poin 1) sampai sangat setuju (poin 5). Semakin tinggi 

skor variabel ini menunjukkan bahwa pengguna software sistem informasi 

akuntansi memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan 
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software. Semakin rendah skor variabel ini menunjukkan bahwa pengguna 

software sistem informasi akuntansi kurang memiliki kemampuan yang 

baik dalam mengoperasikan software. 

  

3.3.2 Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah 

kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi. Variabel ini diukur dari 

tingkat kepuasan karyawan terhadap software sistem informasi akuntansi yang 

digunakan dalam menunjang pekerjaannya. Item-item untuk mengukur variabel 

ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan Istianingsih (2007). 

 Variabel kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi diukur 

dengan skala interval menggunakan 12 pertanyaan dengan 5 skala Likert dari 

sangat tidak setuju (poin 1) sampai sangat setuju (poin 5). Semakin tinggi skor 

variabel ini, berarti karyawan semakin puas dengan penggunaan software sistem 

informasi dalam menunjang pekerjaannya. Semakin rendah skor variabel ini, 

berarti karyawan kurang puas dengan penggunaan software sistem informasi 

dalam menunjang pekerjaannya. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diambil dari sumber 

utamanya secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei 

berupa kuesioner yang disampaikan kepada responden. Responden dalam 
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penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian akuntansi dan keuangan 

bank umum konvensional yang menggunakan sistem informasi akuntansi berupa 

software seperti SAP dan Oracle. Kuesioner akan disebarkan kepada bank umum 

konvensional yang menggunakan sistem informasi akuntansi berupa software 

seperti SAP dan Oracle. Pengumpulan data untuk kuesioner ini dilakukan di tahun 

2015. Kuesioner disebarkan pada responden dalam bentuk kuesioner fisik. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bank 

Indonesia. Metode pemilihan sampel penelitian ini adalah convenience sampling 

yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kemudahan 

pengambilan sampel (Sekaran, 2010). Kriteria yang digunakan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bank umum konvensional yang menggunakan sistem informasi akuntansi 

berupa software seperti SAP dan Oracle. 

2. Sampel responden adalah karyawan yang bekerja di bagian akuntansi dan 

keuangan bank umum konvensional yang menggunakan sistem informasi 

akuntansi berupa software seperti SAP dan Oracle dan telah bekerja 

minimal 1 tahun. 

 Besarnya ukuran sampel ditentukan berdasarkan jumlah responden yang 

mengembalikan kuesioner dari bank umum konvensional. Periode penelitian ini 

adalah kurun waktu dari penyebaran hingga pengumpulan kuesioner dari 

responden yaitu tahun 2015. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

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

program IBM SPSS versi 20. 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data digunakan untuk menguji tingkat kehandalan dan validitas 

instrumen dalam kuesioner. Pengujian kualitas data terdiri dari uji validitas, uji 

reliabilitas dan uji normalitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang dikur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2011). Pengujian validitas yang digunakan adalah Korelasi Pearson. 

Signifikansi Korelasi Pearson yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

0.05. Apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari 0.05, maka butir 

pertanyaan tersebut valid dan apabila sigfikasinya lebih besar dari 0.05, 

maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument pengukuran 

dapat dipercaya untuk mengukur objek yang akan diukur (Ghozali, 2011). 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 

reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach Alpha (α) dari suatu variabel 
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lebih besar atau sama dengan 0.7 maka butir pernyataan dalam instrument 

tersebut memiliki reliabilitas yang memadai (Ghozali, 2011). 

3.6.1.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan 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 

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, 2011). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan 

pada model regresi. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji heteroskedastisitas dan 

uji multikolonieritas. 

3.6.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas betujuan 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. Jika titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi 
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heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di 

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

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas betujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak menjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas 

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance 

Inflation Factory) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 

0.10 maka terjadi gejala multikolonieritas (Ghozali, 2011). 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Rumus regresi linier berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 Y = α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + e 

 

Keterangan: 

Y  = kepuasan pengguna software sistem informasi akuntansi 

α  = konstanta 

β1β2β3  = koefisien 

X1  = kualitas software sistem informasi 
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X2  = kualitas informasi 

X3  = kemampuan pengguna sistem informasi 

e  = standard error 

 

3.6.3.1 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, 2011). Pada umumnya, jika nilai korelasi diatas 0.5 maka ada 

hubungan yang erat antara dua variabel. Sebaliknya, jika dibawah 0.5 

hubungan tersebut tidak erat (Santoso, 2010).  

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 lebih baik 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 
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independen ditambahkan, tidak peduli variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen ataupun tidak berpengaruh 

signifikan (Ghozali, 2011). 

3.6.3.2 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, 2011). 

3.6.3.3 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 dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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