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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran dengan tujuan dan kegunaan untuk 

mendapatkan data tertentu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi, subjek dari 

penelitian ini adalah Universitas Swasta yang ada di Kota Bandung. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah penggunaan sistem 

informasi akuntansi sebagai variabel terikat (dependent variabel) dan ekspektasi 

kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi sebagai 

variabel bebas (independent variabel). 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah “rencana tentang cara mengumpulkan dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan 

tujuan penelitian”, Nasution (1995:40). Untuk mencapai tujuan itu maka 

diperlukan suatu metode yang tepat oleh karena itu Nazir (2003:4) 

mengemukakan bahwa “Dengan memilih suatu metode penelitian, maka peneliti 

akan mendapatkan panduan tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 
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dilakukan”. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode asosiatif 

dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk 

menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis  (2012:56). Jadi disini ada variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi)”. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam suatu penelitian, variabel-variabel yang digunakan harus mampu 

diukur dan didefinisikan dengan baik untuk mendukung analisis atau pengujian 

sesuai tujuan penelitian, kemudian variabel tersebut akan disajikan dalam bentuk 

operasionalisasi variabel. Menurut Sugiyono (2012:59), “variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya”. 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi”, maka agar penelitian lebih terarah, 

peneliti menentukan variabel dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2012:59),  ”variabel bebas adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat)”. Pada penelitian ini yang menjadi varibel bebas 
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adalah Performance Expectancy (Ekspektasi Kinerja), Effort Expectacy 

(Ekspektasi Usaha), Social Influence (Faktor Sosial) dan Facilitating Conditions 

(Kondisi yang Memfasilitasi). 

 

 

2. Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2012:59), “variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(independen)”, untuk dari itu dalam penelitian ini penggunaan sistem informasi 

akuntansi merupakan variabel dependen. Untuk memperjelas variabel-variabel 

yang akan diteliti maka akan dijabarkan dalam tabel operasionalisasi variabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabael Idikator Skala Item 

Performance Expectancy 

(X1) 

Venkatesh et al.(2003) 

1. Kegunaan persepsian. 

2. Motivasi ekstrinsik 

3. Kesesuaian pekerjaan 

4. Keuntungan relatif 

5. Ekspektasi-ekspektasi hasil 

 

 

Interval 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

7, 8 

9, 10 

Effort Expectancy 

(X2) 

Venkatesh et al.(2003) 

1. Kemudahan penggunaan persepsian 

2. Kerumitan 

3. Kemudahan penggunaan di IDT 

 

Interval 

11, 12 

13, 14 

15, 16 

Social Influence 

(X3) 

1. Norma Subyektif  

2. Faktor-Faktor sosial 

 

Interval 

17, 18 

19, 20 
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Venkatesh et al.(2003) 3. Image 21, 22 

Facilitating Condition 

(X4) 

Venkatesh et al.(2003) 

1. Kontrol Perilaku Persepsian  

2. Kondisi yang memfasilitasi  

3. Kompabilitas 

 

Interval 

23, 24 

25, 26 

27, 28 

Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi 

(Y) 

Thompson et al., (1991). 

1. Minat penggunaan. 

2.  frekuensi penggunaan 

3. jumlah jenis perangkat lunak yang 

digunakan 

 

Interval 

 

1 

2 

3 

 

 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

3.2.3.1 Populasi 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Sugiyono (2012:115). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah universitas swasta kota bandung yang telah menggunakan sistem informasi 

akuntansi, adapun universitas swasta di Kota Bandung yang memberikan ijin 

untuk dilakukan penelitian dan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi 

dalam setiap aktivitas kerjanya berjumlah empat yaitu : 

Tabel 3.2 

Daftar Universitas Swasta yang  
Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi 

No Nama Universitas Jumlah 
1. Universitas Katolik Parahyangan 11 
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2. Universitas Kristen Maranatha 14 

3. Universitas Widyatama 13 

4. Universitas Nurtanio Bandung 6 

Jumlah Responden 44 

       Sumber : Data Primer diolah 2014 

3.2.3.2 Sampel Penelitian 

Sugiyono (2012:116) mengemukakan bahwa “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam  penelitian 

ini penulis menggunakan teknik sampling Nonprobability Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, Sugiyono (2012; 122). 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh  yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, 

sehingga sampel pada penelitian ini adalah empat universitas swasta kota bandung 

yang sudah menggunakan sistem informasi akuntansi dan yang menjadi unit 

analitis adalah semua karyawan bagian keuangan dan akuntansi dari masing-

masing universitas, dengan pertimbangan bahwa semua karyawan pada bagian 

keuangan  dan akuntansi di universitas tersebut telah menggunakan sistem 

informasi akuntansi dalam melaksanakan aktivitas kerjanya dan mereka 

merupakan pengguna langsung. Tiap universitas diberikan kuesioner sesuai 

dengan jumlah karyawan akuntansi dan keuangan yang terdapat di universitas 

tersebut. 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data  
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 Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan 

cara penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung ke universitas 

yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Kuesioner (Angket) 

“Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya” Sugiyono (2012:199). Dipandang dari cara menjawab menurut 

Arikunto (2006:152), maka ada: 

 Kuisioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimat sendiri. 

 Kuisioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka kuesioner/angket dalam penelitian ini 

yaitu memberikan kuesioner/angket tertutup yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, setiap item dari kuesioner tersebut memiliki lima jawaban dengan 

nilai yang berbeda, dan untuk menentukan nilai atau skor kuesioner, penulis 

menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2012:132) “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
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sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor: 

Tabel 3.3 

Skor Skala Likert 

 

No 

 

Pernyatan 

Skor untuk 

pernyataan 

positif 

Skor untuk 

pernyataan 

negatif 

1. Sangat Setuju (SS)/ Selalu 5 1 

2. Setuju (S)/ Sering  4 2 

3. Ragu-ragu (RR)/ Kadang-kadang 3 3 

4. Tidak Setuju (TS)/ Hampir Tidak Pernah 2 4 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)/ Tidak Pernah 1 5 

Sumber: (Sugiyono, 2012:133) 

 

 

b. Wawancara 

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu 

topik tertentu”, Sugiyono (2012:410). Yang menjadi responden pada penelitian ini 

adalah dengan unit analitis pengguna sistem informasi akuntansi pada masing-
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masing Universitas swasta di Bandung yang telah menggunakan sistem informasi 

akuntansi 

c. Telaah Pustaka 

Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh 

dari buku-buku sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

diteliti. 

3.2.5  Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi, mengingat jenis data 

dalam penelitian ini berupa data interval maka dalam melakukan analisis data dan 

uji hipotesis menggunakan alat analisis stratistik parametrik. Analisis data adalah 

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diintepretasikan, 

analisis data diperlukan agar peneliti dapat menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian oleh peneliti dibandingkan 

antara data yang ada di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan 

analisis untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara telaah lapangan 

terhadap objek yang diteliti. 
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2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, kemudian menentukan alat 

untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki, alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar kuesioner/angket. 

3. Daftar kuesioner/angket tersebut kemudian disebar dan setiap item dari 

kuesioner tersebut memiliki pilihan jawaban dengan masing-masing nilai 

yang berbeda, yaitu yang disusun dalam bentuk rating versi likert dengan 

skala 1-5. 

4. Apabila data sudah terkumpul, maka dilakukan pengolahan data, hasilnya 

disajikan dan dianalisis. Pengumpulan data ini dilakukan melalui 

kuesioner, oleh karenanya diperlukan adanya tes atau uji validitas dan 

reliabilitas. 

3.2.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumenen, uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui tepat tidaknya kuesioner/angket yang tersebar. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila memenuhi taraf kesesuaian alat ukur (instrumen) dalam 

menilai suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012:455) menyatakan bahwa: 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji validitas (Umar, 

2008:110) adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan table tabulasi jawaban. 

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan dengan 

skor total memakai rumus teknik korelasi Pearson Product Moment, yang 

rumusnya sebagai berikut: 

Adapun rumus Pearson Product Moment yang digunakan adalah: 

        
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑    ∑   
 
    ∑     ∑  

 
   

         (Arikunto, 2006: 170) 

Keterangan: 

          = Koefisien korelasi 

           = Banyaknya responden 

∑      = Jumlah hasil kali skor X dan Y setiap responden 

∑       = Jumlah skor X 

∑       = Jumlah skor Y 

 ∑   
 
 = Kuadrat jumlah skor X 

 ∑    = Kuadrat jumlah skor Y 

Setelah diperoleh     kemudian dikonsultasikan dengan nilai        dengan 

taraf signifikasi         > 0,3. Kriteria pengujian instrumen dapat dikatakan valid 

adalah dengan ketentuan: 

 Jika     >        berarti valid, sebaliknya 
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 Jika     ≤        berarti tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

 
3.2.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur, instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. Sebagaimana Sugiyono (2012:456) 

menyatakan bahwa dalam pandangan kuantitatif  “suatu data dinyatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang 

sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama”. 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan metode Koefisien Alpha Cronbach’s. Koefisien ini merupakan 

koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini 

menggambarkan variasi dari item, baik untuk format benar atau salah atau seperti 

format pada skala likert. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

             

         (Arikunto, 2006:196) 

 

Dimana: 

    = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σt2 = varian total 

∑ σb2 = jumlah varian butir 

r11 = (
 

   
) (  

∑ σ  

σ  
) 
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 Alpha Cronbach’s adalah koefisien keandalan yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama 

lain, Alpha Cronbach’s dihitung dalam rata-rata interkorelasi antar item yang 

mengukur konsep. Menurut Sekaran (2006:177) Semakin dekat Alpha Cronbach’s 

dengan 1 (satu), semakin tinggi keandalan konsistensi internal. Menurut Sakaran 

(2006:177) adapun pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ini didasarkan 

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 adalah dapat 

diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. 

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau 

tidak. Jika datanya tidak berdistribusi normal maka analisis 

nonparametik yang digunakan, jika datanya berdistribusi normal maka 

analisi parametik yang dapat digunakan, termasuk korelasi. Untuk 

melakukan uji normalitas dapat digunakan dengan Uji Komolgorov 

Smirnov dengan bantuan SPSS 16 for Windows. “Metode pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas yaitu jika signifikasi > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, dan jika signifikasi < 0,05 maka data tersebut 

tidak berdistribusi normal” (Duwi Priyatno:40). 

b. Uji Multikolinearitas 
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Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanaya korelasi antar variabel independen 

(Ghozali, 2001). Ada dua atau lebih variabel bebas atau independen 

dalam analisis regresi berganda yang diduga akan mempengaruhi 

variabel tergantung atau dependen. Pendugaan tersebut akan dapat 

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang 

linear (multikolinearitas) diantara varibel-variabel independen. Adanya 

hubungan yang linear antarvariabel independen akan menimbulkan 

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing terhadap 

variabel dependen. Metode yang digunakan adalah dengan melihat 

nilai inflatian factor (VIF) pada model regresi. Menurut Ghozali 

(2001) apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tlerance lebih dari 

0,1 maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas yang diteliti. 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model 

regresi linear ada korelasi atara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2001). Uji untuk 

mendeteksi adanya gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

tes statistik Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jia d < dL atau d > (4-dL), maka terdapat autokoreasi. 
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2. Jika dU<d<(4-dU), maka tidak terdapat autokoreasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain, jika varian residual tetap maka dikatakan 

homokedastisitas dan jika berbeda heterokedastisitas. Ada beberapa 

cara yang ditempuh untuk mengetahuiadanya heterokedastisitas, Agus 

Widarjono (2005: 147) yaitu sebagai berikut: 

1. Metode grafik, kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah: 

 jika grafik mengikuti pola tertentu misalnya linear, kuadratik, 

atau hubungan lain berarti model tersebut terjadi 

heterokedastisitas. 

 jika pada grafik plot tidak mengikuti pola atau aturan tertentu 

maka pada model tersebut tidak mengikuti pola atau aturan 

tertentu. 

2. Uji Gark (Park Test), yakni menggunakan grafik yang 

menggambarkan keterkaita variabel-variabel bebas (misalkan X1) 

dengan nilai-nilai taksiran variabel – variabel pengganggu yang 

dikuadratkan. 

3. Uji Glejser, yakni dengan cara meregresi nilai taksiran absolut 

variabel penggangu terhadap variabel Xi dalam beberapa bentuk. 
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4. Uji korelasi rank spearman 

5. Uji White, dengan cara meregresi residual kuadrat dengan variabel 

bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas.   

           Penelitian ini menggunakan uji Metode grafik dengan ketentuan jika 

grafik mengikuti pola tertentu misalnya linear, kuadratik, atau hubungan 

lain berarti model tersebut terjadi heterokedastisitas tapi jika tidak 

mengikuti pola atau aturan tertentu maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 

3.2.6 Hipotesis dan Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengujian hipotesis yang  

berkenaan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel 

Y. Menurut Sugiyono (2012:221) yang dimaksud dengan hipotesis adalah “ 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Sedangkan menurut 

Supangat (2006:296) mendefinisikan bahwa uji hipotesis adalah “membuat 

kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari 

permasalahan yang akan ditelaah”. 

a. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dengan Ha, sedangkan pernyataan 

yang berlawanan dari hipotesis ini dinyatakan dengan Ho. Penetapan hipotesis ini 
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digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen 

dan dependen. Ho dan Ha ditetapkan sebagai berikut: 

Hipotesis Pertama: 

Ho    : Ekspektasi kinerja tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

Ha   : Ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

Hipotesis Kedua: 

Ho    : Ekspektasi usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

Ha   : Ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

Hipotesis Ketiga: 

Ho    : Faktor sosial tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

Ha   : Faktor sosial berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. 

 

Hipotesis Keempat: 

Ho    : Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai tidak berpengaruh positif  

terhadap penggunaan SIA. 

Ha   : Kondisi-konsisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif terhadap 

penggunaan SIA. 

Hipotesis Kelima: 

Ho    : Ekspektasi kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor sosial dan Kondisi-kondisi 

yang memfasilitasi pemakai tidak berpengaruh positif terhadap 

penggunaan SIA. 
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Ha   : Ekspektasi kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor sosial dan Kondisi-konsisi 

yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif terhadap penggunaan 

SIA. 

b. Perhitungan Untuk Uji Hipotesis 

 Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian adalan analisis regresi berganda dengan bantuan progran SPSS. 

Metode ini digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara ekspektasi 

kinerja, ekspektasi usahan, faktor sosial dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi 

pemakai terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah 

masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negarif. Model persamaan 

regresi dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: 

   

                                                                                            (Sugiyono, 2012 : 277)  

    
 

Keterangan :  

 
Y   : Penggunaan SIA 

X1 : Ekspektasi Kinerja 

X2 : Ekspektasi Usaha 

X3 : Faktor Sosial 

X4 : Kondisi-Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai 

 α : Konstanta 

 

Y1 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  β4X4  + ε …  
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β   : Koefisien Regresi 

ε   : Error 

 

3.2.7 Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besar pengaruh antara kedua variabel yang diteliti yaitu (ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi) sebagai variabel 

independen (variabel X) dan penggunaan SIA sebagai variabel dependen (variabel 

Y). Adapun pengertian koefisien determinasi menurut Suharyadi dan Purwanto 

(2004:465), yaitu: 

Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak 

bebas Y (variabel yang dipengaruhi atau dependent) yang dapat 
diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X 
(variabel yang mempengaruhi atau independent). 

 
Berdasarkan dari pengertian diatas, maka koefisien determinasi merupakan 

bagian dari keragaman total dari variabel tak bebas yang dapat diperhitungkan 

oleh keragaman variabel bebas. Dihitung dengan koefisien determinasi dengan 

asumsi dasar faktor-faktor lain di luar variabel yang dianggap tetap atau konstan. 

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

                                                            (Sugiyono, 2005) 

 

Dimana: 

KD = r2 ×100% 
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KD = Koefisien Determinasi  

r   =  Kuadrat Koefisien Korelasi 

Keterangan: 

KD = 0%, berarti pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan 

kondisi yang memfasilitasi (variabel X) terhadap penggunaan SIA (variabel 

Y) tidak ada. 

KD = 100%, berarti pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial 

dan kondisi yang memfasilitasi (variabel X) terhadap penggunaan SIA 

(variabel Y) sangat kuat. 


