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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1       Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dasar atau bisa disebut juga 

dengan penelitian murni. Penelitian dasar (basic research) adalah penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada (Indriantoro & 

Supomo, 2011). 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian kasual komparatif 

atau disebut sebagai casual comparative research. Penelitian kasual komparatif 

merupakan jenis penelitian dengan masalah khusus berupa hubungan sebab akibat 

antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau 

variabel terikat.  

Dalam penelitian ini, penulis akan menguji pengaruh sistem pengukuran 

kinerja interaktif, pembelajaran organisasi, dan berbagi pengetahuan terhadap 

peningkatan kinerja tim. 

 

3.2       Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan survey study atas karyawan di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Batam yang meliputi karyawan junior dan karyawan senior. 

Daftar kantor akuntan publik yang resmi terdaftar di Batam diperoleh dari website 

www.iapi.or.id. Sejumlah enam kantor akuntan publik yang resmi terdaftar di kota 

batam sampai dengan tahun 2018. Responden ini dipilih karena karakteristik 

pengukuran kinerja di kantor akuntan publik lebih bersifat informal. 
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Teknik pemilihan sampel yang digunakan didasarkan pada teknik 

purposive sampling. Purposive sampling ialah “metode untuk menentukan sampel 

penelitian dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memiliki 

tujuan agar data yang diperoleh dapat lebih representatif” (Sugiyono, 2010). para 

peneliti sering percaya bahwa dengan memperoleh sampel yang representatif 

dengan menggunakan penilaian yang baik, maka akan menghasilkan sebuah 

sampel yang dapat menghemat waktu dan uang (Margono, 2010). 

Adapun kriteria pemilihan karyawan sebagai sampel yaitu sebagai berikut:  

1. Karyawan kantor akuntan publik yang berada di kota Batam, kepulauan 

riau, Indonesia. 

2. Karyawan Kantor akuntan publik Batam yang terdaftar di Insititut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

3. Karyawan senior dan junior.  

4. Karyawan tetap. 

 

3.3.      Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang diamati oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti sehingga dapat memberikan 

kesimpulan. 

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu:  

1. Sistem pengukuran kinerja interaktif 

2. Pembelajaran organisasi 

3. Berbagi pengetahuan 

4. Kinerja tim. 
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Dimana variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kinerja tim, variabel independennya adalah sistem pengukuran kinerja interaktif 

dan variabel interveningnya adalah pembelajaran organisasi, dan berbagi 

pengetahuan. Skala pengukuran data operasional variabel pada penelitian ini 

menggunakan pengukuran skala likert. Metode tersebut digunakan untuk 

mengukur sikap responden dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 

subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro & Supomo, 2002). Berikut ini 

penjelasan pengukuran variabel tersebut:  

3.3.1    Variabel Independen 

Variabel independen adalah jenis variabel yang menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro & Supomo, 2013). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sistem pengukuran kinerja interaktif. 

Penggunaan Sistem pengukuran interaktif merupakan penggunaan sistem 

pengukuran kinerja yang digunakan untuk diskusi antara atasan dan bawahan, 

menyatukan pandangan anggota organisasi, memungkinkan organisasi berfokus 

pada faktor kesuksesan keberhasilan organisasi.  

Sistem pengukuran kinerja interaktif pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang sebelumnya diuraikan oleh Abernethy dan Brownell (1999). 

Kuesioner tersebut sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya antara lain 

Bisbe dan Otley (2004), Naranjo-Gil dan Hartmann (2007), Bisbe dan Malagueño 

(2009), Yuliansyah dan Khan (2015) dan Yuliansyah et al. (2016).  

Kuesioner ini menggunakan pertanyaan yang menanyakan responden mengenai 

seberapa penting responden atas evaluasi kinerja.  
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Pertanyaan yang diajukan menggunakan pengukuran skala likert dari 

rentang nilai 1-5, nilai 1 memiliki arti sangat tidak penting dan nilai 5 memiliki 

arti sangat penting. 

3.3.2    Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel lain (Indriantoro & Supomo, 2013). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja tim.  

Kinerja Tim didefinisikan sebagai suatu perilaku, kognitif dan sikap yang 

dapat membuat kinerja tim yang saling bergantung satu dengan yang lain (Weaver 

et al., 2010).  

Kinerja tim ditunjukkan dengan tim kerja dalam sebuah organisasi yang 

memiliki planning kerja dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab bersama anggota lain untuk 

merencanakan, mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam 

pencapaian tugasnya secara optimal. 

Kinerja tim menggunakan 3 item pertanyaan yang di kembangkan oleh 

(Choi et al., 2010) yaitu: 

1. Tim bekerja sama dengan baik dan berkualitas 

2. Tim dapat menangani waktu dengan efektif 

3. Tim dapat bertemu pada waktu yang tepat dan efektif. 

Responden diminta untuk menunjukkan seberapa setujunya dan tidak 

setujunya mereka terhadap setiap item pertanyaan yang diajukan dengan 

menggunakan pengukuran skala likert dari rentang nilai 1-5, nilai 1 memiliki arti 

sangat tidak setuju dan nilai 5 memiliki arti sangat setuju. 
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3.3.3    Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah jenis variabel yang secara konkret tidak 

keliatan tetapi secara teori mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen berupa memperlemah dan memperkuat hubungan antar 

variabel sehingga terjadi hubungan yang tidak langsung. Penelitian ini variabel 

interveningnya adalah sebagai berikut : 

3.3.3.1 Pembelajaran organisasi 

Pembelajaran organisasi dalam penelitian ini nantinya akan digunakan 

dalam target penilaian organisasi, dengan menggunakan empat butir pertanyaan 

yang disusun oleh Hult (1998), Hult et al. (2000) dan yang telah digunakan Henri 

(2006).  

Keempat pertanyaan tersebut adalah konstruk orientasi pembelajaran. 

Keempat pertanyaan ini disusun dari orientasi pembelajaran dalam organisasi 

masa kini. Penyusunan ini berfungsi sebagai dasar dari penggunaan pembelajaran 

organisasi yang telah diterapkan secara luas dalam beberapa penelitian (Henri, 

2006; Hult, Ketchen Jr, & David, 2001; Widener, 2007). 

Dalam penelitian ini kami mencari pendapat responden untuk mengetahui 

sampai sejauh mana pembelajaran organisasi digunakan dalam organisasi mereka, 

melalui tanggapan mereka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dengan 

mengunakan pengukuran skala likert dari rentang nilai 1-5, nilai 1 memiliki arti 

sangat tidak setuju dan nilai 5 memiliki arti sangat setuju.  
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3.3.3.2  Berbagi Pengetahuan 

 Berbagi Pengetahuan didefinisikan sebagai suatu proses transfer 

pengetahuan di antara anggota organisasi (Choi et al., 2010). 

berbagi pengetahuan ditandai dengan kesediaan tiap orang didalam organisasi 

untuk menerima dan menyebarkan informasi, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

mereka punya kepada orang lain yang ada didalam organisasi tersebut. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur berbagi pengetahuan antara lain :  

1. Anggota tim berbagi laporan pekerjaan mereka dan dokumen resmi 

dengan anggota tim lainnya. 

2. Anggota tim menyediakan petunjuk manual dan metode yang dimiliki 

kepada pihak lain dalam organisasi. 

3. Anggota tim berbagi pengalaman atau pengetahuan dari pekerjaan dengan 

anggota tim mereka. 

Variabel ini memuat pertanyaan yang mengukur perilaku berbagi 

pengetahuan didalam tim. Instrumen ini didasarkan pada pengembangan 

pengukuran oleh Bock et al. (2005) yang ditujukan untuk merefleksi perilaku 

berbagi pengetahuan yang aktual. 

Responden ditanyakan mengenai seberapa setuju atau tidak setujunya 

mereka terhadap setiap indikator yang ditanyakan dengan menggunakan 

pengukuran skala likert dari rentang nilai 1-5, nilai 1 memiliki arti sangat tidak 

setuju dan nilai memiliki arti sangat setuju. 
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3.4.      Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer.  

Data primer ialah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

responden melalui instrumen tertentu. Data primer bisa berupa pendapat baik 

secara perseorangan maupun kelompok (Indriantoro & Supomo, 2002). 

 Tata cara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah dengan 

melakukan survey yaitu penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang 

berisi pertanyaan peneliti yang didistribusikan kepada responden (Sugiyono, 

2013). Kuesioner disebar kepada karyawan dari 6 (enam) kantor akuntan publik di 

kota Batam yang terdaftar pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).  

Kuesioner dibagi secara langsung kepada responden yang menjadi target sampel 

yaitu kantor akuntan publik resmi yang berlokasi di kota Batam. Kuesioner yang 

akan dipakai sebagai data primer adalah kuesioner yang pertanyaannya terjawab 

dengan lengkap. 

 

3.5       Metode Analisis Data 

Metode analisa data mempunyai tujuan untuk menyerderhanakan data 

yang terkumpul dengan cara mengolah data kemudian menafsirkan makna data 

tersebut sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Proses 

analisis data dilakukan dengan program SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) versi 22. Beberapa pengujian yang akan dilakukan diantaranya analisis 

deskriptif, kualitas data, penyimpangan data (outlier), analisis asumsi klasik dan 

analisis hipotesis. 
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3.5.1    Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif ialah proses mengubah data kedalam bentuk tabulasi 

agar mudah dipahami dan dijelaskan. Statistik deskriptif memberikan gambaran 

suatu data yang ditinjau dari mean, minimum, maksimum, range, sum, varian, 

standar deviasi, skewness dan kurtosis dari masing-masing variabel (Ghozali, 

2011). Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui informasi mengenai 

jumlah dan persentase dari karakteristik demografi responden. Demograsi tersebut 

meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama berkerja, dan jabatan kerja. 

3.5.2    Uji Kualitas Data   

Kualitas data penelitian ditentukan oleh mutu dari alat pengukur yang 

dipakai dalam mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan data penelitian 

dengan survey kuesioner. Oleh karena itu, kuesioner yang terkumpul harus diuji 

dengan uji kualitas data untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sudah valid dan reliabel. 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetes kebenaran instrumen pada 

kuesioner yang digunakan. Menurut Ghozali (2011) suatu kuesioner dikatakan 

valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini menggunakan pengujian pearson 

correlation yang menguji apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki 

korelasi dengan total skor. Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai 

korelasinya lebih besar dari 0,3 (Ghozali, 2009). 
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3.5.2.2 Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi dari 

responden dalam menjawab instrument kuesioner. Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel apabila memiliki hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas 

dapat dilaksanakan dengan melihat score cronbach’s alpha. Variabel dikatakan 

realibel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebir besar atau sama dengan 

0,60 (Hair et al., 2009). 

 

3.5.3    Uji Outlier 

 Outlier adalah data yang tidak normal dari data lain dalam sekumpulan 

data. Data outlier akan menyebabkan hasil penelitian menjadi bias atau tidak 

menggambarkan kejadian yang sebenarnya. 

 Uji ini bertujuan untuk mengeliminasi nilai-nilai ekstrim pada saat 

pengujian data. Penelitian ini dapat menggunakan z-score dimana data outlier 

menurut nilai z-score dengan data kurang dari 80 adalah berada diluar range -2,5 

sampai 2,5, penelitian dengan data lebih dari 80 memiliki kriteria penilaan yang 

berbeda yaitu outlier diluar range -3 sampai dengan 3. Suatu data dianggap 

menyimpang apabila hasil pengujian menunjukkan angka di luar batasan tersebut. 

Data tersebut harus dieliminasi dan tidak digunakan dalam pengujian selanjutnya 

(Ghozali, 2002). 

 

 

 

 

Selvy, Peningkatan Kinerja Tim Melalui Pembelajaran Organisasi Dan Berbagi Pengetahuan dengan Menggunakan 
Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif, 2018 
UIB Repository©2018



31 

Universitas Internasional Batam 

 

3.5.4    Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) terdistribusi secara normal 

atau tidak normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas yaitu dengan 

mengamati grafik normal probability plot. Normalitas dapat dideteksi dengan data 

yang menyebar disekitar garis diagonal, apabila data tidak mengikuti arah garis 

diagonal maupun menyebar jauh dari diagonal, maka data tidak terdistribusi 

dengan normal (Ghozali, 2011).  

 Metode lain yang dapat digunakan yaitu dengan uji kolmogorov-smirnov, 

suatu data akan dikatakan normal apabila nilai signifikansi berada diatas 0,05 

(Aryani & Erawati, 2016).  

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dapat diartikan sebagai suatu pengujian untuk 

menganalisis apakah terdapat korelasi antara variabel independen yang diteliti. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi di antara variabel 

independennya (Ghozali, 2011). Uji ini menggunakan collinearity statistics. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dilihat dari variance 

inflation factor (VIF). 

Jika nilai tolerance dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi 

multikolonieritas, jika nilai tolerance diatas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 maka 

tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2011). 
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3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

masalah heteroskedastisitas atau varian yang tidak konstan di sebuah model 

regresi. Uji heteroskedastisitas diukur dengan grafik scatter plot. Analisis yang 

dilakukan terhadap grafik yang terbentuk antara lain:  

1. Jika hasil analisis scatter plot yang diperoleh membentuk pola, maka 

variabel independen yang diteliti memiliki masalah heterokedastisitas. 

2. Jika hasil analisis scatter plot yang diperoleh tidak membentuk pola, maka 

variabel independen atau variabel bebas yang diteliti tidak mengalami 

masalah heteroskedastisitas (Sari, 2016). 

 

3.5.5    Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian dengan 

hipotesis yang dibuat sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap hipotesis yang 

dibuat. Setelah mendapat kesimpulan penulis harus membuat keputusan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau tidak. Dengan adanya hipotesis, penelitian 

menjadi lebih terarah sehingga uji hipotesis merupakan analisis yang paling utama 

dan paling penting. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.5.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)  

Uji ini mempunyai tujuan untuk membuktikan apakah variabel independen 

dan variabel intervening secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2009). Jika angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis dapat diterima, tetapi jika angka signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis ditolak. 
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3.5.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T )  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dan 

variabel intervening secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Jika angka signifikan berada diatas 0,05 maka 

variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen, apabila angka signifikan berada dibawah angka 0,05 maka variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)  

 Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar model 

variabel bebas menjelaskan variabel terikat, semakin banyak variabel independen 

yang digunakan maka nilai R² semakin besar (Basuki & Prawoto, 2016). Rentang 

nilai adjusted R² adalah 0 (nol) sampai 1 (satu).  

 Jika nilai koefisien determinasinya 0 maka berarti variabel independen  

sama sekali tidak menjelaskan variabel dependen, jika nilai koefisien 

determinasinya 1 maka berarti variabel independen menjelaskan variabel 

dependen secara sempurna atau 100%. 
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