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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat survei, dimana dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dan keterangan secara 

langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data. Survei ini dilakukan 

dengan menggumpulkan kuisoner yang dibagikan langsung kepada responden 

pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 

3.2 POPULASI 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau objek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Jumlah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru 

sebanyak 43 OPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 

Inspektorat, 10 Badan, 17 Dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Kantor dan 11 

Kecamatan.  

3.3 SAMPEL  

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2011:123). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 
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teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:122). 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan pada Dinas di lingkungan Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dengan alasan mempersempit ruang 

lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan uang. 

Pemilihan OPD hanya pada Dinas ini dikarenakan kegiatan pada Dinas 

berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang memiliki wewenang 

dalam mengambil keputusan dan terlibat secara langsung dalam proses 

penyusunan dan pengusulan anggaran pemerintah daerah. Fokus 

responden dalam penelitian ini adalah yaitu kepala Dinas, Sekretaris, 

Kasubag TU, Kasubag Keuangan dan Kasubag Program yang bekerja di 

OPD Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah sampel yang akan diambil dari 

populasi tersebut sebanyak 85 responden dari 17 OPD (Dinas) di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Tabel 3.1 

Daftar Organisasi Perangkat Daerah (Dinas)  

Pemerintah Kota Pekanbaru 

NO Organisasi Perangkat Daerah 

1.  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 

2.  Dinas Peridustrian Dan Perdagangan  

3.  Dinas Ketahanan Pangan 

4.  Dinas Pertanian dan Perikanan 

5.  Dinas Tenaga Kerja 

6.  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
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7.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

8.  Dinas Pendidikan 

9.  Dinas Pendapatan Daerah 

10.  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

11.  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

12.  Dinas Pertanahan 

13.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

14.  Dinas Sosial 

15.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

16.  Dinas Kesehatan 

17.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 Sumber : http://www.pekanbaru.go.id/departemen-dan-lembaga/ 

3.4 JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang 

diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). 

Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas 

kuesioner yang dibagikan kepada responden.  

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini 

menggunakan metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode 

survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set 

pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang 

sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat 

pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik 

populasi yang diteliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada 

responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing 
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organisasi perangkat daerah untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner pada organisasi perangkat  daerah tersebut. 

3.6 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 

3.6.1 Variabel penelitian 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam 

variabel penelitian. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kinerja manajerial (managerial performance). 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Varibel bebas (independent variable) adalah variabel yang mmepengaruhi 

variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran (budgetary 

participation). 

3. Variabel Antara (Intervening Variable) 

Variabel antara (intervening variable) merupakan variabel yang berperan 

menjadi mediasi antara variabel bebas dan variabel terikat (Sekaran, 2006). 

Variabel intervening merupakan variabel penyela yang terletak di antara 

variabel dependen dan variabel independen (Sugiyono, 2007). Tujuan dari 

variabel intervening adalah untuk menguji pengaruh langsung dan tidak 

langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah 
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mengetahui hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan apakah variabel intervening dalam penelitian ini 

dapat memperkuat atau justru memperlemah  pengaruh variabel independen 

terhadap variabel depanden. Variabel antara dalam penelitian ini adalah 

karakteristik sistem akuntansi manajemen (characteristic system 

management accounting). 

3.6.2 Definisi Operasional 

1. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan manajer dan luasnya pengaruh 

dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran diukur dengan 

menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang disusun oleh Milani (dalam Yeni, 

2016). Daftar pertanyaan tersebut terdiri atas lima butir pertanyaan yang digunakan 

untuk menilai tingkat partisipasi responden dan pengaruhnya pada proses 

penyusunan anggaran. Jawaban responden atas daftar pertanyaan tersebut didesain 

menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban dari satu sampai dengan lima. 

Instrumen pertanyaan pada variabel partisipasi anggaran antara lain mengenai: 

Penetapan tujuan, diskusi, persetujuan akhir, negosiasi antar pihak, koordinasi dan 

peninjauan. 

2. Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial merupakan hasil upaya yang dilakukan manajer dalam 

melakukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Kinerja manajerial diukur dengan 

menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang dikembangkan oleh Mahoney et al. 

(dalam Mahirda, 2006). Daftar pertanyaan tersebut terdiri dari delapan butir 

pertanyaan digunakan untuk mengevaluasi kinerja responden. Alternatif jawaban 
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atas daftar pertanyaan tersebut menggunakan skala Likert.Kinerja manajerial dalam 

penelitian ini diukur dengan delapan dimensi kinerja yaitu: perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, 

dan perwakilan/representasi. 

3. Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Artkinson et al, (dalam Yulius dan Gudono, 2007), sistem 

akuntansi manajemen didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan melaporkan data operasional dan 

keuangan kepada pengguna informasi. Informasi sistem akuntansi manajemen 

didefinisikan sebagai suatu informasi formal yang telah didesain untuk 

mempermudah pengambilan keputusan dan mengevaluasi aktivitas manajerial dan 

memenuhi karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yaitu broad scope, 

timeliness, aggregation dan integration Chenhall (dalam Paliniran, 2009). 

Instrumen karakteristik sistem akuntansi manajemen yang terdiri dari broad 

scope, timeliness, aggregation dan integration diukur dengan menggunakan skala 

likert 1-5. 

Tabel 3.2 

Matriks Operasional dan pengukuran variabel 

Variabel Indikator Alat Uji 

Partisipasi 

Anggaran 

(X) 

1. Penetapan tujuan 

2. Persetujuan akhir  

3. Diskusi  

4. Negosisasi antar pihak 

5. Koordinasi dan peninjauan 

Sumber : Arma Yeni (2016) 

Metode pengukuran 

menggunakan skala likert yaitu:  

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Tidak Setuju (TS)  

3. Ragu-Ragu (RR)  

4. Setuju (S)  

5. Sangat Setuju (SS) 

Kinerja 

Manajerial 

(Y)  

1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Pengkoordinasian 

Metode pengukuran 

menggunakan skala likert  

satu sampai lima yaitu:  
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4. Evaluasi 

5. Pengawasan 

6. Pemilihan staf 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan 

Sumber : Deki Putra (2013)  

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Tidak Setuju (TS)  

3. Ragu-Ragu (RR)  

4. Setuju (S)  

5. Sangat Setuju (SS) 

Karakteristik 

Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

(Z) 

1. Broad Scope 

2. Timeliness 

3. Aggregation 

4. Integration 

Sumber : Paliniran (2009) 

Metode pengukuran 

menggunakan skala likert  

1 sampai 5 yaitu:  

1. Sangat Tidak Tersedia 

2. Tidak Tersedia 

3. Cukup Tersedia 

4. Tersedia 

5. Sangat Tersedia 

 Sumber : Penelitian Terdahulu 

3.7 ANALISIS DATA 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai responden yang dijelaskan dengan tabel distribusi frekuensi, untuk 

menunjukkan demografi. Gambaran tersebut meliputi umur, jenis kelamin, 

Pendidikan terakhir, kedudukan atau jabatan dan jumlah karyawan di perusahaan 

tempat responden bekerja. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan 

minimum (Ghozali, 2016:19). 

3.8 UJI KUALITAS DATA 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 
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45). Dalam pengujian yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan kualitas data, 

layak atau tidak layaknya suatu data yang diangkat maka peneliti mengaitkan 

data, faktor dengan metode Validitas yaitu melakukan korelasi antara skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, masing-masing butir 

pertanyaan dapat dilihat kevalidannya dari corrected item-total correlation. 

Kuesioner dapat dikatakan valid jika corrected item-total correlation memiliki 

nilai kritis > dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki 

korelasi > 30% dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi < 

30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-

pertanyaan yang telah dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Keandalan 

berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari 

stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan 

dilakukan secara berulang. 

Kuesioner dikatakan andal (reliable) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:41). 

Uji coba terhadap butir pertanyaan yang valid dilakukan untuk mengetahui 

keandalan butir pertanyaan tersebut dengan bantuan SPSS versi 21. SPSS versi 21 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach’s 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan Reliabilitas jika memberikan 

nilai Cronbach's Alpha> 0,60 (Nunnally dalam Ghozali: 2007). 
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3.9  UJI ASUMSI KLASIK 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap 

multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Ghozali dalam Nursiah: 

2010). Dalam pengujian yang dilakukan untuk peneliti untuk menghasilkan 

kualitas data, layak atau tidaknya suatu yang dapat diangkat maka peneliti 

mengaitkan data, pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing 

variabel menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S-Z) dengan P > 0,05 

atau P besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada 

variabel yang diteliti terdistribusi secara normal. 

3.9.2  Uji Multikolinearitas 

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. (Ghozali, 2016: 

91). 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variance 

inflation factor atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga 

formulanya adalah sebagai berikut: 

VIF =  
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Di mana R
2 

merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya 

menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 5 maka dianggap ada 

multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai VIF < 5 

maka dianggap tidak ada multikolinieritas. 

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali; 2016). Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin) yang ada membentuk suatu 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas jadi jika 

grafik di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi ini, sehingga model regresi layak pakai. 

3.10 ANALISIS JALUR (PATH ANALYSIS) 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, seperangkat 

variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Model analisis jalur 

merupakan pola hubungan sebab akibat atau a set of hypothesized causal 

asymmetric among the variable (Sugiyono, 2010:112). Dalam model kausal 
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dibedakan antara variabel eksogenus dan variabel endogenus. Variabel eksogenus 

adalah variabel yang keberagamannya tidak dipengaruhi oleh penyebab di dalam 

sistem (model), variabel ini ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi 

efek kepada variabel lain. Variabel ini tidak diperhitungkan jumlah sisanya 

(disturbance) meskipun sebenarnya juga mempunyai sisa atau eror. Sedangkan 

variabel endogenus dan variabel endogenus lainnya (Sugiyono, 2010:110). 

Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (path analysis) menurut Sugiyono 

(2010:114) adalah sebagai berikut:  

a.  Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif dan bersifat normal. 

b.  Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas 

yang berbalik. 

c.  Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval atau ratio.  

d.  Menggunakan sample probability sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

e.  Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid 

dan reliable), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara 

langsung.  

f.  Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model 

teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu 

yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.  
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3.11 UJI HIPOTESIS 

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh 

(simultan) yang diperlukan sebagai berikut : 

3.11.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 

2016:128). Uji parsial ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table. 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan apakah H, diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai 

thitung dan ttable, apabila: 

a) thitung> ttable, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh besar. 

b) thitung< ttable, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.11.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen.Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

Fhitung dan Ftabel(Ghozali, 2013:127). Nilai F hitung dapat diperoleh menggunakan 

rumus: 

Fhitung = 
        

            
 

Dimana :   R2 = Koefisien Determinasi 

  K = jumlah varibel 

  N  = jumlah sampel 
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Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan H, diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai Fhitung dan 

Ftabelapabila : 

a) Fhitung>Ftabel, maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b) Fhitung<Ftabel, maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.11.3 KOEFISIEN DETERMINASI (R²) 

Uji koefisien determinasi (R
2
)  digunakan unutk mengukur seberapa besar 

variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama–sama variabel 

dependen atau seberapa baik model regresi yang telahdibuat tersebut cocok 

dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 

2016:105-127). 

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien korelasi 

parsialnya.Variabel independennya yang paling berpengaruh terhadap variabel 

dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling besar. 


