
37 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Karena penelitian ini

meneliti hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini menguji pengaruh sikap, 

emosi, dan motivasi terhadap sistem pelaporan arus kas. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT. Bank Negara Indonesia yang bertempat di

Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 Desember 2016 sampai dengan 

1 Januari 2016. 

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah sistem arus kas. Sistem arus kas

yaitu kumpulan komponen-komponen yang berhubungan dengan kas masuk dan 

kas keluar dari berbagai aktifitas untuk menghasilkan informasi laporan arus kas 

perusahaan. Kesuksesam sistem arus kas dapat diukur oleh kualitas sistem arus kas 

yang diterapkan perusahaan dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem 

tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur sistem arus kas mengadopsi 

dari Baridwan (2012) yaitu kenyamanan dan kemudahan akses, kecepatan sistem, 

memperbaiki eror sistem, kelengkapan informasi, akuratnya informasi sistem. 

Jumlah pertanyaan yang mewakili sistem arus kas berjumlah 15 pertanyaan. 

Pengukuran variabel sistem pelaporan arus kas menggunakan skala likert 1 s.d 5 
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yang menunjukan setuju atau tidak dengan pernyataan yang disajikan dengan skala 

likert yang digunakan yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), ragu-ragu (3), tidak setuju 

(2), sangat tidak setuju (1). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian terdiri dari tiga variabel yaitu sikap, 

emosi, dan motivasi. 

a) Sikap, variabel ini mempengaruhi dan memiliki hubungan terhadap 

pelaporan sistem kas perusahaan karena berkaitan langsung dengan 

perilaku para karyawan yang menyusun dan membuat laporan 

keuangan. Karyawan yang memiliki emosi kurang baik pada waktu 

bekerja dapat mengurangi dari kinerja karyawan. Menurut Dayaksini 

dan Hudainah (2009) indikator yang digunakan untuk mengukur sikap 

terdiri dari tiga indikator yaitu : komponen kognitif, komponen afektif, 

komponen konatif. 

b) Emosi sangat memberikan pengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dalam menyusun laporan keuangan khususnya arus kas. 

Karyawan yang mampu mengendalikan emosinya saat bekerja pastinya 

akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Menurut Lubis (2010) 

indikator dalam penilaian ini ada empat yaitu : rasa bahagia, rasa 

ketakutan, rasa sedih, marah. 

c) Motivasi sangat berkaitan dengan kepemimpinan dan manajerial dalam 

perusahaan, dimana motivasi yang diberikan akan mempengaruhi 

kinerja dari karyawan dalam menyusun laporan keuangan dan 

penerapan sistem kas perusahaan. Indikator yang digunakan untuk 
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mengukur motivasi (Gomes, 1997) dalam (Rivai, 2005) yaitu : 

pemberian reward, keamanan kerja, pemberian gaji, memberi 

kesempatan untuk maju. 

Ketiga variabel independen tersebut diukur menggunakan skala likert 1 s.d. 5 

yang menunjukan setuju atau tidak dengan pernyataan yang disajikan, dengan skala 

likert yang digunakan yaitu: sangat setuju (5), setuju (4), ragu-ragu (3), tidak setuju 

(2), sangat tidak setuju (1). 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keselurahan kelompok, orang, kejadian, atau hal 

minat yang peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 

Karyawan PT. Bank Negara Indonesia di Kota Malang. 

Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria adalah karyawan PT. 

Bank Negara Indonesia Kota Malang yang terdiri dari karyawan bagian customer 

service, karyawan bagian Teller, karyawan bagian akuntansi, karyawan bagian 

sentral kas, pemimpin cabang pembantu, dan pimpinan cabang. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan skunder. 

Data skunder pada pada penelitian ini berupa profil perusahaan PT. Bank Negara 

Indonesia cabang Kota Malang yang bersumber dari website PT.Bank Negara 

Indonesia. Sedangkan data primer dalam penelitian ini berupa: 

1. Karekteristik responden, yaitu umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, lama bekerja. 
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2. Tanggapan dari para responden yang bekerja pada PT. 

Bank Negara Indonesia atas sikap, emosi, motivasi, dan 

sistem pelaporan arus kas. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertutup yang 

diberikan peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk semua variabel 

dibuat oleh peneliti sendiri. 

Isi kuesioner tersebut terdiri dari dua pokok. Pokok pertama terdiri dari 

karakteristik responden, yiatu jenis kelasmin, umur, pekerjaan, lama bekerja. Pokok 

kedua berupa pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan sikap, emosi, 

motivasi  dan sistem pelaporan arus kas yang diukur menggunakan skala likert, 

dimana responden memilih kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 

sangat tidak setuju. 

Sikap mengambil indikator dari Dayaksini dan Hudainah (2009) yaitu 

menggunakan: 

1. Sikap Kognitif / Teori    : 2 pertanyaan 

2. Sikap Afektif / emosional   : 1 pertanyaan 

3. Sikap Konotif / perilaku   : 2 pertanyaan  

Emosi mengambil indikator dari Lubis (2010) yaitu menggunakan: 

1. Rasa bahagia     : 2 pertanyaan 

2. Rasa ketakutan    : 1 pertanyaan 

3. Rasa Sedih     : 1 pertanyaan 

4. Marah      : 1 pertanyaan 

Motivasi mengadopsi dari penelitian Rivai (2005) menggunakan indikator: 
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1. Pemberian reward    : 2 pertanyaan 

2. Keamanan kerja    : 1 pertanyaan 

3. Pemberian gaji    : 1 pertanyaan 

4. Memberi kesempatan untuk maju  : 1 pertanyaan 

Sistem arus kas mengadopsi dari penelitian Baridwan (2012) menggunakan 

indikator: 

1. Kenyamanan dan kemudahan akses  : 3 pertanyaan 

2. Kecepatan sistem    : 3 pertanyaan 

3. Memperbaiki eror sistem   : 3 pertanyaan 

4. Kelengkapan informasi   : 3 pertanyaan 

5. Akuratnya informasi sistem   : 3 pertanyaan 

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden dengan mendatangi 

Kantor PT. Bank Negara Indonesia di Kota Malang. Adapun responden adalah 

karyawan bagian keuangan, karyawan bagian kasir, karyawan bagian akuntansi, 

karyawan bagian operasional. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden 

dan memberikan waktu tenggang dalam pengisiannya. Selanjutnya peneliti kembali 

untuk meminta kuesioner yang telah diisi pada PT. Bank Negara Indonesia tersebut. 

Kuesioner yang telah terkumpul diseleksi dan dipisahkan. Peneliti hanya 

mengambil kuesioner yang datanya lengkap dan sesuai penelitian.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket, yaitu 

menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh 

responden pada perusahaan PT. Bank Negara Indonesia. Kuesioner terdiri dari dua 

bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan umum mengenai data demografi 

responden, sedangkan bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan 

dengan sikap, emosi, motivasi, dan sistem pelaporan arus kas.  
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Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta 

untuk mengisi daftar pertanyaan, kemudian peniliti akan mengambil angket yang 

telah diisi pada perusahaan yang bersangkutan. Angket yang telah diisi oleh 

responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket yang pengisianya tidak 

lengkap, tidak diikutsertakan dalam analisis. 

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai 

suatu pernyataan, dengan skala penilai Likert dari 1 sampai dengan 5. Tabel 3.1 

menunjukan nilai untuk setiap pilihan jawabannya. 

Jawaban Nilai 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Ragu-ragu (R) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat setuju (SS) 5 

 

Tabel. 3.1. Penilaian kuesioner metode likert 

H. Teknik Analisis Data 

a. Uji Deskriptif  

Uji deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang 

meliputi antara umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama bekerja. 

b. 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 (Ghozali, 2011). 
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Pengujian ini menguji validitas pada kuesiner yang belum terpublish yaitu sikap, 

emosi, motivasi, dan sistem pelaporan arus kas.  

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Correlated Item-

Total Correlation. Jika nilai r-hitung lebih besar dari r-table dan nilainya positif, 

maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan vallid. 

c. Uji Reabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur ketepatan alat ukur dan dikatakan 

reliable jika alat ukur dapat dipercaya. Pengujian reliable dapat dilakukan dengan 

melihat nilai alpha cronbach. Semakin dekat alpha cronbach dengan 1, maka 

semakin tinggi ketepatan alat ukur. 

d. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah data telah 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendelati normal. Pada penelitian ini, menguji normalitas data 

dilakukan dengan cara metode grafik.  

Metode grafik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat Normal 

Probability Plot. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data 

menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, 

berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

e. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

yang digunakan ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika 



44 

 

 

 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabek ini tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi antara sesama 

variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2011).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala mulltikolinearitas di dalam model 

regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerence mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya.  Uji yang dapat dikatakan baik jika uji multikolinearitas gagal diterima atau 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. 

f. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang digunakan tidak terjadi kesamaan variabel. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedasititas dan jika beda 

disebut Heteroskedastitas. Dikatakan baik adalah yang homokedastitas atau tidak 

terjadi heteroskedastitas (Ghozali, 2011). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

metode Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual 

terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat 

kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 

maka terjadi heteroskedastisitas. 



45 

 

 

 

g. Analisis Linear Berganda 

Hipotesis menyatakan bahwa diduga sikap (𝑋1), emosi (𝑋2), dan motivasi 

(𝑋1) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap sistem pelaporan arus kas (𝑌1). 

Untuk menguji hipotesis tersebut diperlukan alat analisis linear berganda. Alat 

analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun persamaan yang 

digunakan adalah: 

 Y = a + 𝑏1𝑋1+ 𝑏2𝑋2+𝑏3𝑋3 

 Dimana : 

 Y = Sistem arus kas 

 𝑋1= Sikap 

 𝑋2= Emosi 

 𝑋3= Motivasi 

 a = Konstanta regresi 

 b = Koefisien regresi 

h. Uji Statistik t (t-test) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara indidual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka  𝐻𝑎 diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3. Jika nilai signifikan > 0,05 maka   𝐻𝑎 gagal diterima (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

i. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 

digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan 

keputusan pada penelitian ini berdasarkan probabilitas signifikansi. Apabila nilai 

probabilitas signifikan < 0.05, maka  𝐻𝑎 diterima yang berarti variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

j. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) menunjukan seberapa jauh variabel independen 

menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai dari koefisien determinasi 

bernilai antara nol (0) sampai satu (1). Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011) 


