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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1  Objek dan Waktu Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah) Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.464, 

Wonorejo, Kec. Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini 

dilaksanakan pada 20 Mei - 17 Juni 2019. 

3.2 Populasi  

Uma Sekaran (2006:121) populasi (population) adalah keseluruhan 

kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah) di Kota Pekanbaru. 

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Uma Sekaran (2006:123) sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. 

Untuk menentukan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan sensus terhadap seluruh pegawai di BPKAD yang berjumlah 50 orang. 

Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling, dimana teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, semua yang menjadi 

sampel adalah semua yang ada dalam populasi.  

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:112) Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk studi kausal (causal study). Dalam 
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studi kausal peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang 

menyebabkan masalah. Dengan kata lain, maksud peneliti untuk melakukan studi 

kausal adalah agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel 

Y. 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:130) data dapat diperoleh 

dari sumber primer atau sekunder. Data primer (primary data) mengacu pada 

informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama oleh peneliti terkait 

dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Data sekunder 

(secondary data) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber sumber 

yang sudah ada. Beberapa contoh sumber data primer adalah responden individu, 

kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan 

dimana pendapat mereka terkait persoalan tertentu dapat dicari dari waktu 

kewaktu, atau sumber yang tidak begitu jelas seperti majalah atau buku-buku 

lama. Data juga dapat diperoleh dari sumber sekunder, misalnya, catatan atau 

dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang diberikan 

oleh media, web, internet, dan lainnya. Sumber data yang digunakan yaitu data 

primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan kuesioner. Menurut Uma Sekaran dan Roger bougie 

(2017:170) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dimana responden akan mencacat jawaban mereka, biasanya dalam 

alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 
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Peneliti sudah menyediakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

identitas responden, surat permohonan untuk mengisi kuesioner dan beberapa 

item pertanyaan mengenai asimetri informasi, job relevant information, efektivitas 

pengendalian anggaran dan kesenjangan anggaran, sehingga responden tinggal 

memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. 

Kuesioner akan diantarkan langsung ke BPKAD Kota Pekanbaru. Setelah 

itu, kuesioner akan dikumpulkan kembali dengan menjemputnya secara langsung. 

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu 

mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak 

setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:  

Angka 1  =  Sangat Tidak Setuju (STS)  

Angka 2  = Tidak Setuju (TS)  

Angka 3  =  Netral (N)  

Angka 4  =  Setuju (S)  

Angka 5  =  Sangat Setuju (SS) 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel Terikat / Dependent Variable (Y) 

 Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:77) variabel terikat merupakan 

variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Variabel terikat merupakan variabel 

yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami 

dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaaskan variabilitasnya, atau 

memprediksinya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kesenjangan anggaran (budgetary slack). 
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Anthony dan Govindradjan (2005:84) dalam Bajora (2017:7) budgetary 

slack dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi 

terbaik dari organisasi. 

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert 

(Likert scale) yaitu skala interval yang secara khusus menggunakan lima pilihan, 

yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju (Uma 

Sekaran dan Roger Bougie, 2017). 

 3.6.2 Variabel bebas / Independent Variable (X) 

 Secara umum dianggap bahwa variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Uma Sekaran dan 

Roger Bougie, 2017:79). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen 

adalah asimettri informasi, job relevant information dan efektivitas pengendalian 

anggaran. 

Adapun definisi operasional yang digunakan adalah: 

 3.6.2.1 Asimetri Informasi 

 Penentuan anggaran yang tepat memang tidak mudah dan akan menjadi 

masalah apabila bawahan mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan 

informasi yang dipunyai atasan. Perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan 

dan bawahan inilah yang dinamakan informasi asimetri. Adanya asimetri 

informasi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perilaku negatif dalam 

hal ini adalah budgetary slack, dijelaskan oleh Suartana (2010:139) bahwa konsep 
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informasi asimetris yaitu atasan mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan 

yang lebih dari pada bawahan, ataupun sebaliknya. 

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert 

(likert scale) yaitu skala interval yang secara khusus menggunakan lima pilihan, 

yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju (Uma 

Sekaran dan Roger Bougie, 2017). 

3.6.2.2 Job Relevant Information 

Kren (1992:511) dalam Nurrasyid (2015:45) mengidentifikasi informasi 

utama dalam organisasi yaitu job relevant information (JRI), yakni informasi yang 

memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Pelaksana 

anggaran (subordinate) dalam pengambilan keputusan atau tindakannya 

ditentukan oleh job relevant information dalam menyusun dan melaksanakan 

tugas kegiatan yang membutuhkan dana apakah sesuai atau tidak dengan dana 

yang dicadangkan oleh superior (pemberi dana). Karena itu tinggi rendahnya job 

relevant information ini mempengaruhi tinggi rendahnya budgetary slack yang 

terjadi.  

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert 

(likert scale) yaitu skala interval yang secara khusus menggunakan lima pilihan, 

yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju (Uma 

Sekaran dan Roger Bougie, 2017). 
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3.6.2.3 Efektivitas Pengendalian Anggaran 

Dunk (1993) dan Merchant (1985) dalam Novitasari dan Wirama (2016:5) 

menyatakan ketatnya pengendalian anggaran merupakan penyebab penyimpangan 

perilaku yang berhubungan dengan manipulasi target anggaran. 

Revrisond (2006:118) dalam Mutiara (2016:5) pengendalian terhadap 

anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang 

spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan 

anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan 

negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari 

rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. 

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert 

(likert scale) yaitu skala interval yang secara khusus menggunakan lima pilihan, 

yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju (Uma 

Sekaran dan Roger Bougie, 2017). Berikut ini tabel defenisi operasional variabel: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No 
Nama 

Variabel 
Definisi Variabel Indikator Pengukuran 

1. Asimetri 

Informasi (X1) 

Perbedaan informasi 

yang dimiliki antara 

atasan dan bawahan. 

1.Informasi lebih 

yang dimiliki oleh 

seorang bawahan  

2.Dalam 

pertanggungjawaba

n kinerja bawahan, 

bawahan lebih 

mengetahuinya 

dengan baik 

dibandingkan 

atasannya 

6  item 

pertanyaan 

dengan skala 1-

5 yaitu: 

1. Sangat Tidak 

Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju       

5. Sangat Setuju 

 

Sumber: 

Nurrasyid  

(2015) 
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2. Job Relevant 

Information 

(X2) 

Job relevant 

information (JRI), 

yakni informasi 

yang memfasilitasi 

pembuatan 

keputusan yang 

berhubungan dengan 

tugas.  

1. Informasi yang 

jelas 

2. Informasi yang 

Memadai 

3. Informasi yang 

Strategik 

4. Informasi yang 

tepat 

5. Kemajuan 

organisasi 

6. Ketersediaan 

informasi 

7. Otomatisasi 

infromasi 

8. Laporan 

sistematis dan 

teratur 

9. Informasi 

relevan 

10. Informasi unit 

Lain 

 

10  item 

pertanyaan 

dengan skala 1-

5 yaitu: 

1. Sangat Tidak 

Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju       

5. Sangat Setuju 

 

Sumber: 

Nurrasyid  

(2015) 

3. Efektivitas 

Pengendalian 

Anggaran (X3) 

Pengendalian 

terhadap anggaran 

adalah proses untuk 

memastikan bahwa 

anggaran sampai hal 

yang spesifik 

dilaksanakan secara 

tepat dan efisien. 

1. Biaya 

pelaksanaan tidak 

jauh berbeda 

dengan rencana 

2. Program dalam 

anggaran sesuai 

dengan aturan 

3. Hampir semua 

anggaran yang 

terlaksana untuk 

meningkatkan 

kualitas hidup 

masyarakat 

4. Prinsip 

efektivitas 

5. Mencapai target 

demi kepentingan 

umum 

6. Jika terdapat 

penyimpangan 

diberikan sanksi 

 

7 item 

pertanyaan 

dengan skala 1-

5 yaitu: 

1. Sangat Tidak 

Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju       

5. Sangat Setuju 

 

Sumber: 

Radiana Sari 

(2016) 
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4. Kesenjangan 

Anggaran 

(Budgetary 

Slack) (Y) 

Kesenjangan 

Anggran (budgetary 

slack) dapat 

diartikan sebagai 

perbedaan antara 

jumlah anggaran 

yang diajukan 

bawahan dengan 

estimasi terbaik dari 

organisasi. 

1. Pencapaian 

anggaran 

2. Standar anggaran 

dapat meningkatkan 

produktivitas 

3. Kemampuan 

dalam monitoring 

anggaran  

4. Kemampuan 

untuk bertanggung 

jawab  

5. Kemampuan 

mencapai target 

anggaran  

6. Kemampuan 

mencapai sasaran 

anggaran 

  

6  item 

pertanyaan 

dengan skala 1-

5 yaitu: 

1. Sangat Tidak 

Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju       

5. Sangat Setuju 

 

Sumber: 

Nurrasyid  

(2015) 

Sumber: Data olahan 2018 

3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih 

mudah diinterpretasikan. Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode 

statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 

bantuan program SPSS 21.  

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) Ghozali (2013:19). 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

Suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang 

dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki 

reliability (tingkat keandalan) dan validity (tingkat kesahihan) yang tinggi. 
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Pengujian dan pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan. 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas (validity) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisoner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut 

Sebuah item dinyatakan valid membentuk suatu konstruk/kelompok bila 

mempunyai nilai <0,01 dan < 0,05. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah 

data yang diperoleh valid atau tidak dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali 

2013): 

(a) Jika nilai r hitung > dari r tabel maka data yang dihasilkan valid. 

(b) Jika nilai r hitung <  dari r tabel maka data yang dihasilkan tidak valid. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu, (Ghozali 2013:47). Uji reliabilitas digunakan 

untuk menilai apakah data hasil angket/kuesioner dapat dipercaya/reliabel atau 

tidak. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable (Ghozali, 

2013). 
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3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini 

menguji tentang pengaruh dari variabel, sehingga alat uji hipotesis menggunakan 

regresi. Uji ini terdiri atas Normalitas, Multikolinearitas dan Heterokedastisitas. 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar 

analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 

didistribusikan normal atau mendekati normal. Pengujian Normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorof Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, dan jika kurang dari 0,05 

maka data terdistribusi dengan tidak normal (Ghozali, 2013). 

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi 

adanya atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dilihat dari 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) 

dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 
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0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance > 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam 

model regresi (Ghozali, 2013). 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedastisitas. Adapun metode 

yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser 

dengan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan α = 5 % atau 0,05. 

3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda 

Menurut Imam Ghozali (2013:96) analisis regresi digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara daua variabel atau lebih, juga menunjukkan 

arah hubungan antara variabel  dependen dengan independen. Pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Package For Social Science). Berikut ini model persamaan regresi linier 

berganda:  

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + e 

Keterangan: 

Y : Kesenjangan Anggaran (Budgetary Slack) 

α : Konstanta 
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β1β2β3: Koefisien variabel bebas 

X1 : Asimetri Informasi  

X2 : Job Relevant Information 

X3 : Efektivitas Pengendalian Anggaran  

e : Variabel Pengganggu 

3.7.5 Uji Hipotesis  

3.7.5.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X 

dan Y, apakah variabel X1, X2, X3, berpengaruh terhadap variabel Y. Jika 

probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika probabilities value < derajat 

keyakinan (0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima., artinya ada pengaruh 

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

3.7.5.2 Uji  F 

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

digunakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikasi (α) 0.05 atau 5 %. Berdasarkan 

nilai signifikansi ini dapat diketahui apakah model regresi untuk pengujian 

hipotesa sudah baik/fit (Ghozali, 2013). 
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3.7.6 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel  dependen. Nilai R
2
 yang 

kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai R
2
 yang mendekati 

satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai 

Adjusted-R
2
 maka semakin tinggi variabel independen dapat menjelaskan variasi 

variabel (Ghozali, 2013). 


