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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2013:215) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berjumlah 25 OPD yang terdiri dari 

Badan dan Dinas. Alasan dipilihnya populasi dan lokasi penelitian tersebut adalah 

ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas DPA dan sistem pengendalian 

internal pemerintah terhadap tingkat penyerapan anggaran di OPD Kabupaten 

Kampar. 

Tabel III.1 

Daftar Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Kampar 

 

NO Nama Dinas dan Badan 

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 

3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

4 Dinas Kesehatan 

5 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

6 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 

7 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura 

8 Dinas Perikanan 

9 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

10 Dinas Ketahanan Pangan 

11 Dinas Sosial 

12 Dinas Perhubungan 

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

14 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 
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15 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

16 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil 

17 Dinas Lingkungan Hidup 

18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 

19 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 

20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

22 Badan Pendapatan Daerah 

23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

24 Badan Penanggulangan Bencana  Daerah 

25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Sumber: http://kamparkab.go.id/page/sotk-kabupaten-kampar 

 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu (Sugiyono, 2013:15). Pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, artinya bahwa sampel yang dijadikan 

dalam penelitian ini adalah sampel dengan pertimbangan tertentu yang mana  

sesuai dengan kehendak peneliti (Sugiyono, 2013:218-219). Sampel dalam 

peneitian ini yaitu 3 responden yang mana termasuk seluruh kepala atau 

pemimpin pada Badan dan Dinas yang berjumlah 25 OPD di Kabupaten Kampar. 

Adapun alasan atau kriteria/ karakteristik responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala OPD / Pengguna Anggaran (PA) : yang mana salah satu tugas dan 

wewenangnyaa dalah menyusun RKA, DPA-OPD dan melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, 

http://kamparkab.go.id/page/sotk-kabupaten-kampar


43 
 

melaksanakan anggaran pada OPD yang dipimpinnya, menyusun dan 

mengawasi pelaksanaan yang berhubungan dengan anggaran. 

2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : bertanggung jawab atas 

pelimpahan wewenang yang telah diberikan kepala OPD KPA di tunjuk 

oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala OPD. Pada Dinas disebut subdin 

dan kepala bagian. Pada badan /lembaga teknis disebut kepala bidang. 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran (PPTK) : salah satu tugasnya yaitu 

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dan 

membuat surat permintaan pembayaran. 

4. Bendahara Pengeluaran, Kuasa Bendahara Umum daerah atau karyawan 

OPD di Kabupaten Kampar. 

Dipilihnya responden diatas, karena mereka memiliki jabatan yang dapat 

memahami dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan anggaran APBD di 

Kabupaten Kampar. 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kuantitatif. Dalam penelitian ini data diwujudkan dalam bentuk angka dan di 

analisis berdasarkan statistik guna menunjukkan pengaruh kualitas Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) terhadap tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Kampar. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh 

langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen penelitian di OPD 
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Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 75 

eksample yang disebar kepada OPD di Kabupaten Kampar. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode total 

sampling sebanyak 75 subjek. Dalam penelitian ini data di bagi menjadi empat 

kelompok,meliputi : data yang berhubungan dengan identitas badan dan dinas, 

data yang digunakan untuk mengukur variabel DPA, data yang digunakan untuk 

mengukur variabel SPIP, dan data yang digunakan untuk mengukur tingkat 

penyerapan anggaran.  

Data-data tersebut dikumpulkan dengan metode kuesioner. Pendistribusian 

kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, 

biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 

3.4 Operasional Analisis Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen, 

dan variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini 

variabel independen terdiri dari kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan 

hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen pelaksanaan 
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anggaran dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor 

penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh 

pendapat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DPA yang 

masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan, 2011). 

2. Variabel Terikat (dependent variable), menurut Sugiyono (2011) 

mengatakan bahwa variabel dependen atau variabel terikat merupakan 

variabel utama yang menjadi fokus penelitian. Melalui analisis terhadap 

variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi 

atas masalah. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Sehingga, variabel dependen sangat menentukan 

hasil akhir dari analisis data. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

tingkat penyerapan anggaran. 

Tabel III.2 

Konsep Operasional Variabel 

 

Variabel Penelitian Indikator 

Kualitas DIPA (X1) 1. Ketepatan waktu dalam penerimaan 

DPA 

2. Tidak adanya kesalahan dalam DPA 

3. Revisi DPA 

Sistem Pengendalian Internal  (X2) 1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian resiko 

3. Kegiatan Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan Pengendalian 

Tingkat Penyerapan Anggaran (Y) 1. Tepat 

2. Cepat 

3. Hemat 

4. Selamat 
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3.5 Pengukuran Variabel 

Pengukuran Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan 

lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Selalu (SL), Sering 

(SR), Kadang-Kadang (KK), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. 

3.7 Pengujian Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada kuesioner di Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan 

tiga metode pengujian kualitas data sebagai berikut : 

3.7.1 Pengujian Validitas 

Penelitian yang menggunakan kuesioner wajib untuk melakukan uji 

validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2013:53). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai corrected item-total correlation dengan perhitungan 

r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, dimana dalam hal ini n adalah jumlah 

75 sampel, dengan tingkat Signifikansi 5 persen (Ghozali, 2013:52-59). Jika r 
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hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka butir pernyataan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Pengujian ini dilakukan untuk 

menghitung koefisien Cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu 

variabel. Instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila mempunyai koefisien 

Cronbach alpha > 0.60 (Ghozali, 2013:48). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat 

tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua item pernyataan 

penelitian. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) 

bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu best linier unbiased estimative 

(BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan regresi harus 

memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik apabila tidak bias, efisien dan 

konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang 

diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak reliable. Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka 

dilakukan uji multikoliniearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.   

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji One – Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dimana hasil uji yang tidak 

signifikan dengan tarif alfa 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut normal. 

Selain itu juga analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Nilai tolerance 

dan Variance Inflacation Factor (VIF) digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas mana 

yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah dengan nilai VIF tinggi karena 

(VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai 

batas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tolerance mendekati 1 

atau sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. Gejala multikolinieritas akan 

didefinisikan jika VIF lebih besar dari 10 (Ghozali, 2013:105). 

c. Uji Heterokedastisitas  

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 1 

pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual 1 pengamat ke 
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pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.  

Analisis yang digunakan adalah menggunakan scatterplot dengan 

memandang titik-titik scatterplot. Namun hal ini memiliki kelemahan sehingga 

perlu dilakukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil, dalam 

menyimpulkan ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas pada model 

penelitian ini. Salah satu uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode uji glejser. 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Regresi Berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS. Alat analisis regresi berganda digunakan untuk 

melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. 

Model persamaan regresi secara sistematis dapat dirumuskan sbb: 

 

  

  Keterangan : 

  Y  : Tingkat Penyerapan Anggaran 

α   : Konstanta 

X1  : Kualitas DPA 

X2  : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 
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β1,β2,  : Koefisien Regresi 

e  : Error 

3.8.2 Uji parsial (uji t) 

Menurut Ghozali (2013 :98) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung  dengan tingkat t tabel, 

sehingga Ha akan diterima apabila nilai t hitung >t table dengan significancelevel 

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

sebagai berikut : 

a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.8.3 Uji simultan (uji F) 

Menurut Sugiyno (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagi berikut : 
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a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan dengan 

cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung> Ftabel maka  Ha diterima. Hal ini 

berarti variabel  independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya apabila Fhitung< Ftabel maka  Ha ditolak. Hal ini berarti 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.8.4 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013: 97).  


