
 39 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,2008) adapun populasi dari penelitian ini adalah OPD Kabupaten 

Indragiri hilir yang terdiri dari 27 dinas/badan yang mana didalam dinas 

tersebut terdapat Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang atau 

kepala masing-masing jabatan  berjumlah 149 diantaranya kepala dinas, 

sekretaris dan beberapa kepala bagian tergantung dinas/badan masing-masing. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2008). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada popilasi, minsalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari sampel tersebut. 

Adapun penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode 

sampling jenuh atau jenuh teknik yaitu penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

Populasi kurang dari 30 orang atau peneliti yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono,2009). Maka sampel dalam 
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penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu 149 yang terdapat pada 27 

dinas yang ada di kabupaten Indragiri Hilir dengan cara sensus. 

Dalam penelitian ini, membuka peluang mengikut sertakan kepala 

dinas, sekertaris, kabag umum, dan kepegawaian, kabag perencanaan serta 

kabag keuangan. Penjabaran tugas dan tingkat jabatan yang menjadi acuan 

dipilihnya koresponden tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel : III.1 

Dinas dan Badan di PEMDA Kab.Inhil 

No 
Daftar nama Dinas dan Badan 

Pemda Kab.Inhil 

Sampel 

Kepala 

Dinas/ 

Badan 

Sekertaris 

Dinas/ 

Badan 

Kepala 

Bagian 

Dinas/ 

Badan 

1 Inspektorat 1 1 4 

2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  1 1 4 

3 Dinas Kesehatan 1 1 3 

4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

1 1 4 

5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 

1 1 4 

6 Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah 

Raga dan Kebudayaan 

1 1 5 

7 Dinas Koperasi dan UKM 1 1 4 

8 Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil 

1 1 4 

9 Dinas Sosial 1 1 3 

10 Dinas Perhubungan, Informasi dan 

Komunikasi 

1 1 4 

11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

1 1 0 

12 Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan 

1 1 4 

13 Dinas Tanaman Pangan,Holtikutura 

dan Peternakan 

1 1 4 

14 Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman 

1 1 4 

15 Dinas Perikanan 1 1 4 

16 Dinas Perkebunan  1 1 4 

17 Dinas Perindustian, Perdagangan dan 1 1 4 
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Pasar 

18 Dinas Kehanan Pangan 1 1 4 

19 Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

1 1 4 

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1 3 

21 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

1 1 4 

22 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

1 1 4 

23 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal 

1 1 4 

24 Badan Penanggulangan Daerah 1 1 3 

25 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 3 

26 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 4 

27 Rumah Sakit Daerah Umum Puri 

Husada Tembilahan 

1 1 4 

Jumlah 149 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir no 1 tahun 2017 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek 

tertulis yang diperoleh melalui instrument kuesioner. 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media 

perantara (Indrianto dan Supomo,2008). Data primer ini dikumpulkan secara 

khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa pengaruh 

ketidakpastian lingkungan,desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial. 

Metode yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data yaitu teknik 

menggunakan kuisoner penelitian. Kuisioner ini akan di antarkan langsung 

pada dinas  OPD Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 27 dinas/badan yang 
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mana didalam dinas tersebut terdapat Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bidang atau kepala masing-masing jabatan. jadi kuesioner yang 

disebarkan sebanyak 149 eksampler. Kuisioner ini disertakan dengan 

penjelasan dan permohonan responden mengenai tujuan penelitian ini 

C. Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan untuk meneliti ini dengan menggunakan 

kuesioner.Dan peneliti langsung turun kelapangan untuk membangikan dan 

mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

Menurut Indrianto dan Supomo (2008) pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner langsung memiliki kelebihan dan 

kekurangan.Kelebihannya adalah peneliti dapat member penjelasan tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami serta kuesioner yang bisa 

langsung dikumpulkan peneliti setelah diisi oleh responden sedangkan 

kelemahanya adalah waktu dan biaya pengumpulan data relative besar jika 

responden yang harus dihubungi secara geografis terpancar. 

Masing-masing Hipotesis akan diuji dengan alat analis linear berganda 

(multi regression analysis) yaitu alat analisis yang digunakan apabila ingin 

menguji pengaruh dari dua atau lebih dua atau lebih variabel indipenden 

terhadap variabel dependen : 

Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+e 

Dimana : Y = Kinerja Manajerial 

   X1 = Ketidakpastian Lingkungan 

   X2 = Desentralisasi 
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   X3 = Sistem Akuntansi Manajemen 

     a = Konstanta 

     b =  Koefesien regresi 

     e = Eror 

Pengukuran variabel dependen dan independen menggunkan skala 

Likert dengan skala 1 ( sangat setuju) sampai skala sangat setuju. Untuk 

masing-masing Likert yaitu : 

Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

Tidak Setuju (ST)  =2  

Ragu-Ragu (RR)  =3 

Setuju (S)   =4 

Sangat Setuju (SS)  =5 

D. Defenisi Operasional dan Pengukur Variabel 

Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai 

untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. 

Penentuan ariabel pada dasarnya merupakan operasional konstruk yaitu upaya 

mengurangi abstraksi sehingga menjadi variabel yang dapat diukur 

(Indrianto,2008). 

Variabel ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah satu 

variabel dependen yakni kinerja manajerial, tiga variabel independen pada 

penelitian ini adalah ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan sistem 

akuntansi manajemen.Berikut penjelasan mengenai defenisi operasional 

variabel masing-masing 
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Tabel : III.2 

Definisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian  

No Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

1 Ketidakpastian 

Lingkungan 

(X1) 

Ketidakpastian 

lingkungan merupakan 

rasa ketidak mampuan 

seseorang untuk 

memprediksi sesuatu 

secara akurat dari seluruh 

faktor sosialdan fisik 

yang secara langsung 

mempengaruhi perilaku 

pembuatan keputusan 

orang-orang dalam 

perusahaan.Ketidakpastia

n dari lingkungan 

perusahaan sendiri dapat 

mempengaruhi manajer 

di tiap bagian yang ada 

dalam perusahaan 

mendapatkan informasi 

yang akan digunakan 

dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Sumber : Khalida sari 

(2016) 

-

predictability 

-stability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Liker

t 

2 Desentralisasi 

(X2) 

pelimpahan wewenang 

dalam pengambilan 

keputusan dari manajer 

puncak kepada menejer 

yang lebih rendah,  

desentralisasi dalam 

bentuk pendistribusian 

otoritas pada manajemen 

yang lebih rendah 

diperlukan karena 

semakin kompleksnya 

kondisi administrative, 

tugas dan tanggung 

jawab. 

 

Sumber : Bhakti 

Setyolaksono (2011) 

-pengambilan 

keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Liker

t 
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3 Sistem 

Akuntansi 

Manajemen 

(X3) 

Sistem akuntansi 

manajemen adalah sistem 

informasi yang 

mengumpulkan data 

operasional dan financial, 

memprosesnya, 

menyimpannya, dan 

melaporkannya kepada 

pengguna. 

Sumber : Anik mardiana 

(2011) 

- Time Lines 

(garis waktu) 

-Aggregation 

(pengumpula

n) 

-Integration 

(integrasi) 

Skala 

Liker

t 

4 Kinerja 

Manajerial (Y) 

Kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan 

untuk menilai pekerjaan 

seseorang dengan dengan 

kinerja dengan uraian 

atau deskripsi pekerjaan 

dalam suatu periode 

tertentu. 

Sumber : 

Sastrohadiwiryo (2006), 

Wibowo (2009) 

-Perencanaan 

-Investigasi 

-Koordinasi 

-Evaluasi 

-Pengawasan 

-Pemilihan 

Staf 

-Negisasi 

-Perwakilan 

Skala  

Liker

t 

 

1. Variabel Dependen 

variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Kinerja Manajerial (Y) 

Menurut Mahoney et. Al (1963) dalam Natalia (2010) kenerja 

manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam 

kegiatan manajerial di ukur dengan menggunakan indicator yaitu : 

perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan 

staf, negisasi, perwakilan. Sistem pengukuran kinerja sektor public 
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adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public 

untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur Finansial 

(Mardiasmo,2009).  

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan 

menetapkan reward and punishmend sistem.Variabel ini diukur dengan 

menggunakan 5 skala Likert yang mana ditunjukan poin satu dibawah 

rata-rata dan poin 5 di atas rata-rata. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketidakpastian Lingkungan (X1) 

Ketidakpastian lingkunganmerupakan rasa ketidak mampuan 

seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor 

sosialdan fisik yang secara langsungmempengaruhi perilaku 

pembuatankeputusan orang-orang dalam perusahaan.Ketidakpastian 

dari lingkunganperusahaan sendiri dapat mempengaruhimanajer di tiap 

bagian yang ada dalam perusahaan mendapatkan informasi yang akan 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan.(Nurmalasari,2008). 

Ini juga digunakan oleh Alberthhy dan Guthrie (1994) dan 

Chong (1997) dalam Anik Mardiana (2011).Yang mana didesain untuk 

mengukur persepsi responden mengenai predictability dan stability 
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dalam berbagai aspek diantaranya dalam bidang ekonomi, hukum, 

politik, teknologi. 

Pengukur ini diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 1 

sampai 5. Pada point 1 jawaban responden digunakan untuk 

menentukan apakah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi 

kepala dinas/badan ,sekertaris serta kabag dinas OPD rendah dalam 

point 5 menentukan tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi 

oleh kepala dinas, sekertaris, serta kabag OPD Kab.inhil 

b. Desentralisasi (X2) 

Desentralisasi adalah bentuk limpahan wewenang dalam 

pengambilan keputusan dari manajer puncak kepada menejer yang 

lebih rendah,  desentralisasi dalam bentuk pendistribusian otoritas pada 

manajemen yang lebih rendah diperlukan karena semakin 

kompleksnya kondisi administrative, tugas dan tanggung jawab. 

Govindarajan (1986) menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi 

yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menghadapi 

peningkatan ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja 

manajerial yang lebih baik. 

Pengukur ini diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 1 

sampai 5. Pada point 1 jawaban responden digunakan untuk 

menentukan apakah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi 

kepala dinas/badan ,sekertaris serta kabag dinas OPD rendah dalam 
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point 5 menentukan tingkat desentralisasi yang dihadapi oleh kepala 

dinas, sekertaris, serta kabag OPD Kab.inhil 

c. Sistem Akuntansi Manajemen (X3) 

Sistem informasi akuntansi manajemen terdiri atas lingkupan 

dalam perusahaan, aktualitas, pengumpulan, integrasi(Chenhall dan 

Morris, 1986). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Chenhall dan Morris dan telah digunakan untuk 

penelitian oleh Abernathy dan Guthrie (1994), Chia (1995), Nazaruddin 

(1998), Maharani (2010). 

Responden diminta seberapa penting sistem akuntansi manajemen 

digunakan untuk pembuatan keputusan sehari-hari dalam instansi   dengan 

memilih skala Likert 1 sampai 5. Point 1 menunjukkan jika sistem 

informasi akuntansi manajemen di anggap tidak penting dalam pembuatan 

keputusan sehari dinyatakan dengan skala rendah, dan poin 5 jika sangat 

penting maka dinyatakan dengan skala tinggi. 

E. Metode Analisis Data 

Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena berfingsi sebagai alat pembuktian Hipotesis.Oleh karena 

itu, benar tidaknya data sangat menentukan kualitas hasil dalam suatu 

penelitian.Sedangkan benar tidaknya data tergantung instrument yang 

digunakan dalam penentuan data. Instrument yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid reliabil (desmiyawati,2006). 
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Kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner yang telah diuji validitasnya dan realibilitasnya oleh penelitian 

sebelumnuya. Namun demikian, uji Validitas dan Reliabilitas tetap 

dilakukan karena mempertimbangkan perbedaan waktu dan kondisi yang 

dialami penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya. 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan.Suatu kuesioner dikatakan valid jika suatu pertanyaan pada 

suatu kuesioner mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat 

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti 

karena dianggap tidak relevan.(Pramita Diah Setya Utami,2012). 

Ghozali,(2007). Dalam penelitian ini untuk mengukur validalitas 

digunakan koefesien cronbach alpha untuk mengemastimasi validitas 

setiap skala (indicator obsevarian). Pengujian validitas menggunakan 

teknik correted item-total correlation, yaitu dengan cara pengkoreksian 

skor totalnya. Kriteria valid atau tidak valid adalah bila kolerasi r hitung 

kurang dari r table dengan tingkat signifikan a=5% berarti butur 

pertanyaan tidak valid. 
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2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk.Kuesioner yang reliabel atau andal 

jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten dari waktu 

ke waktu.Tingkat reliabel suatu variabel penelitian dilihat dari hasil uji 

statistik Cronbach Alpha (α). Variabel dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Semakin nilai α mendekati satu, maka nilai 

reliabilitas data semakin terpercaya untuk masing-masing variabel. 

(Pramita Diah Setya Utami,2012). 

3) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dapat di uji dengan asumsi Normalitas, uji 

Multikolinerasi dan Heterokedastisitas. 

1. Asumsi Normalitas 

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali,2007). Jika asumsi di langgar maka uji statistik menjadi lebih 

valid untuk jumlah sampel kecil. Cara yang dilakukan untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah cara 

analisa grafik. 

Analisa grafik dilakukan dengan cara melihat grafik histogram 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekti distribusi normal. Namun dapat menyesatkan khususnya 

untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan 
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melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

normal (Ghozali,2007). 

2. Asumsi Multikolinearitas 

Asumsi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen.Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independennya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF)dalam penelitian (Pramita Diah Setya 

Utami,2012). 

Sesungguhnya  multikolinearitas tetap ada pada setiap variabel 

independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yag 

masih ada dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mengujinya 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Jika VIF lebih besar 

dari 5, maka variabel tersebut dikatakan mempunyai persoalan 

multikolineritas dengan variabel lainnya (Santoso,2008). 

3. Asumsi Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau terjadi heterokedastisitas atau tidak terjadi 
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heterokedastisitas.Untuk memenuhi asumsi homokedastisitas, maka 

perlu di uji apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak. 

Caranya adalah utuk melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terkait residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

yang membuat pola tertentu maka mengidentifikaikan telah terjadi 

heterokedastisitas.Sebaliknya jika ada pola yang jelas, serta titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi Heterokedastisitas. 

F. Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara 

menyeluruh (simultan) yang diperlakukan sebagai berikut : 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap 

konstan, Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan ttable 

Nilai t hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

T hitung= Koefesien regresi (b1) 

      Standar deviasi (b1) 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan apakah H, diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai t hitungdan t table, apabila: 
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a T hitung> t table, maka H a, diterima karena terdapat 

pengaruh besar. 

b T hitung> t table, maka H a, ditolak karena tidak terdapat 

pengaruh yang besar. 

2. Uji Simultan ( Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakuka dengan 

membandingkan nilai F hitungdan F table . F hitung dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus : 

F hitung=  R
2
1(k-1) 

    (1-R
2
)/(N-K) 

Dimana : 

R2  = Koefisien Determinasi 

K  = Jumlah Variabel 

N  = Jumlah Sampel 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan H, diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai F hitung dan F tableapabila : 

a F hitung> F table , maka Ha, diterima karena terdapat pengaruh yang 

besar. 

b F hitung> F table , maka Ha, ditolak karena tidak terdapat pengaruh 

yang besar. 
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1. Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (adjusted R2) berfungsi untuk melihat 

sejauhmana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen. Nilai koefesien determinasi (adjusted R2) yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan 

veriasi variabel dependen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen adalah terbatas (ghozali,2011:97). 


