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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi empiris yang dilakukan pada SKPD Kota 

Pekanbaru dengan menggunakan data primer, yaitu menyebarkan beberapa 

kuesioner. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik dan pola 

hubungan antar variabel yang merupakan analisis pengaruh. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan adalah seluruh SKPD di Kota Pekanbaru berjumlah 43 

SKPD. Setelah menentukan populasi, langkah selanjutnya adalah menentukan 

sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2011) dalam Pramudiarta (2015) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel non probabilitas 

yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel yaitu: 

1. Masing-masing kasubag atau karyawan dari tiap-tiap SKPD 

2. Mengerti dan paham mengenai variabel penelitian 
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Tabel 3.1 Daftar SKPD dan Jumlah Responden 

No SKPD 
Jumlah kuesioner 

yang disebar 

1 Sekretariat Daerah 3 

2 Sekretariat DPRD 2 

3 Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru 2 

4 Dinas Pendidikan 3 

5 Dinas Kesehatan 2 

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 

7 Dinas Sosial 2 

8 Dinas Pertanian dan Perikanan 2 

9 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 

10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  3 

11 Kantor Satpol PP 3 

12 Badan Pendapatan Daerah 2 

13 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 

14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 

15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 

16 Dinas Tenaga Kerja 2 

17 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3 

18 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 

19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 

20 Dinas Pangan 3 

21 Dinas Pertanahan 2 

22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3 

23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 

24 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 

25 Dinas Perhubungan 3 

26 Dinas Komunikasi, informasi, statistik dan persandian 2 

27 Dinas Koperasi UMKM 2 

28 

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu 
2 

29 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2 

30 Dinas Kebudayaan Pariwisata 3 

31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 

32 Kecamatan Pekanbaru Kota 2 

33 Kecamatan Rumbai 2 

34 Kecamatan Payung Sekaki 2 

35 Kecamatan Sukajadi 2 

36 Kecamatan Rumbai Pesisir 2 

37 Kecamatan Senapelan 2 
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38 Kecamatan Tampan 2 

39 Kecamatan Sail 2 

40 Kecamatan Tenayan Raya 2 

41 Kecamatan Marpoyan Damai 2 

42 Kecamatan Lima Puluh 2 

43 Kecamatan Bukit Raya 2 

Jumlah Responden 100 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memilih, menemukan dan 

menyiapkan berbagai instrument pengumpulan data. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2010:199) 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan bertujuan untuik mengukur 

variabel penelitian sehingga jawaban responden akan berpedoman pada skala 

Likert. Bentuk jawaban skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Nilai 1 : Sangat Setuju 

 Nilai 2 : Setuju 

 Nilai 3: Kurang Setuju 

 Nilai 4: Tidak Setuju 

 Nilai 5: Sangat Tidak Setuju 

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

Bagian ini berisi deskripsi tentang variabel-variabel yang ada pada 
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penelitian ini yang selanjutnya harus dapat didefinisikan secara lebih operasional, 

yaitu sampai dengan cara pengukuran variabel-variabel yang digunakan tersebut. 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2006) variable adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel yang menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam penelitian ini dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

1) Variabel Independen 

Variabel Independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance, 

Pengendalian Intern, stress kerja, dan Sistem Pengendalian Manajemen 

2) Variabel Dependen 

Variabel Dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah 

yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 

Pengkuran 

Good Corporate 

Governance 

(X1) 

Good governance diartikan sebagai 

tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika 

profesional dalam berusaha/berkarya 

yang bertujuan untuk mengatur 

hubungan, fungsi dan kepentingan 

berbagai pihak dalam urusan bisnis 

maupun pelayanan publik. 

(Amelia, 2014) 

Akuntabilitas 1.Penetapan tanggung jawab 

karyawan sesuai visi, misi dan 

strategi 

2.Mempunyai kompetensi sesuai 

dengan tanggung jawabnya 

dalam pelaksanaan GCG 

3.Memiliki ukuran kinerja dan 

sistem reward dan punishment  

Likert 

Transparansi 1.Pengungkapan informasi secara 

tepat waktu, memadai dan akurat 

kepada publik  

2.Penyampaian informasi 

pelayanan kepada masyarakat 

dan pemeliharaan kerahasian 

informasi 

Likert 

Kewajaran 1.Perlakuan satara kepada seluruh 

stakeholders 

2.Kesempatan yang sama bagi 

seluruh stakeholders untuk 

memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi kepentingan 

organisasi 

Likert 
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Kemandirian 1.Menghindari dominasi, tekanan 

dari pihak tertentu serta bebas 

dari benturan kepentingan 

2.Pengungkapan benturan 

kepentingan dalam pengambilan 

keputusan 

Likert 

Pertanggung 

jawaban 

1.Berpegang pada prinsip kehati-

hatian dan kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku 

2.Pelaksanaan tanggung jawab 

sosial 

Likert 

Pengendalian 

Intern (X2) 

Sistem pengendalian intern adalah 

proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

(PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

sistem pengendalian intern 

pemerintah) 

Lingkungan 

Pengendalian 

1.Pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab 

2.Kepemimpinan yang kondusif 

Likert 

Penilaian Resiko 1.Identifikasi Resiko 

2.Analisis Resiko 

Likert 

Aktivitas 

Pengendalian 

1.Otorisasi atas transaksi dan 

kejadian yang penting 

2.Pengendalian fisik atas asset 

3.Dokumentasi sistem 

pengendalian intern serta 

transaksi dan kejadian penting 

Likert 

Informasi dan 

Komunikasi 

1.Penyampaian SPJ pada pengguna 

anggaran 

2.Penyelengggaraan komunikasi 

atas informasi secara efektif 

3.Keterbukaan saluran komunikasi 

Likert 

Pemantauan 1.Evaluasi pengendalian intern Likert 
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2.Tindak lanjut rekomendasi hasil 

audit dan reviu lainnya 

Stres Kerja (X3) Stres adalah suatu respons yang 

adaptif, dihubungkan oleh 

karakteristik dan/atau proses 

psikologis individu, yang 

merupakan suatu konsekuensi dari 

setiap tindakan eksternal, situasi 

atau peristiwa yang menempatkan 

tuntutan psikologis dan/atau fisik 

khusus pada seseorang 

(Kreiner dan Kinicki, 2005) 

Tanggung Jawab 1.Kesesuaian tugas 

2.Target kerja 

Likert 

Waktu Kerja 1.Pembagian jam kerja 

2.Waktu istirahat 

3.Pembagian uang lembur 

Likert 

Beban Kerja 1.Pengaruh beban kerja terhadap 

fisik 

2.Pengaruh beban kerja terhadap 

mental 

3.Penggunaan waktu 

Likert 

Sistem 

Pengendalian 

Manajemena 

(X4) 

Suatu sistem yang digunakan untuk 

merencanakan berbagai kegiatan 

perwujudan visi dan misi organisasi 

yang telah dipilih dan untuk 

mengimplementasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan rencana 

kegiatan  

(Mulyadi dan Setyawan, 2001) 

Perencanaan 

Strategi 

1.Penjelasan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab 

2.Perincian dalam perencanaan 

kerja 

Likert 

Penyusunan 

Anggaran 

1.Pertimbangan dalam perencanaan 

anggaran 

2.Melakukan revisi dalam 

penyusunan rencana kerja 

Likert 

Pelaksanaan 1.Pemeriksaan intern pada program 

kerja 

2.Keterbukaan dalam pedoman 

kerja 

Likert 

Evaluasi Kinerja 1.Pemeriksaan kinerja pegawai 

2.Penyusunan laporan secara 

periodik 

Likert 

Kinerja (Y) Perencanaan 1. Penentuan tujuan kebijakan Likert 
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kinerja (performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat 

pencapaian, pelaksanaan suatu 

kegiatan/program /kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu 

organisasi. 

(Mahsun, 2014) 

Investigasi 1.Pengumpulan dan penyiapan 

informasi 

Likert 

Pengkoordinasian 1.Tukar-menukar informasi Likert 

Evaluasi 1.Mengevaluasi dan menilai 

rencana kerja 

Likert 

Pengawasan 1. Mengarahkan para bawahan Likert 

Pengaturan Staf 1. Mengelola pegawai Likert 

Negosiasi 1. Melakukan tawar-menawar 

dengan pemasok 

Likert 

Perwakilan 1. Mewakilkan organisasi untuk 

berhubungan dengan pihak luar 

Likert 

Kinerja Secara 

Keseluruhan 

1. Mengevaluasi kinerja Likert 
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3.5 Pengelolaan Dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahap. Pertama, 

pengujian kualitas data. Tahap kedua, analisis regresi berganda. Tahap ketiga, 

melakukan pengujian hipotesis. 

3.5.1 Pengujian Kualitas Data 

Pengujian kualitas data yang akan dilakukan meliputi uji reliabilitas, uji 

validitas yang berfungsi untuk mengetahui handal atau tidaknya kuisioner serta 

valid atau tidaknya kuisioner yang digunakan. 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Imam Ghozali 

(2011) 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson 

Product Moment dengan ketentuan nilai rhitung > nilai rtabel maka item pertanyaan 

dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan 

rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, 

Imam Ghozali (2011;53). 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

Realibilitas merupakan pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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menghitung cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan handal (reliabel) jika 

memiliki koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2011).  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel independen, dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal 

ataupun sudah mendekati normal. Uji normalitas ini dapat dilihat dari grafik 

histogram dan grafik P-Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian apabila datanya menyebar 

jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka suatu 

model regresi tidak memenuhi normalitas. 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji 

ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). 
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Dasar pengambila keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan 

nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005) 

3.5.3 Uji Analisis Regresi 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Good 

Corporate Governance, Pengendalian Intern, Stres kerja dan Sistem Pengendalian 

Manajemen terhadap Kinerja Pemerintah. Persamaan matematis untuk hubungan 

yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja Pemerintah 

α = Konstanta 

X1 = Good Corporate Governance 

X2 = Pengendalian Intern 

X3= Stres kerja 

X4= Sistem Pengendalian Manajemen 

β1 = Koefisien dari Good Corporate Governance 
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β2 = Koefisien dari Pengendalian Intern 

β3 = Koefisien dari stress kerja 

β4 = Koefisien dari Sistem Pengendalian Manajemen 

e = Galat (error terms) 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang terdapat pada penelitian ini akan melalui beberapa 

pengujian, yaitu uji koefisien determinasi (R2) dan uji signifikansi parameter 

individual (Uji Statistik t). 

3.5.4.1 Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 

signifikan 0,05. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Arifin, 2012). 

3.5.4.2 Pengujian Variabel Secara Simultan (F-Test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang 

dimasukan dalam model regresi terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 

signifikan 0,05. Jika hasilnya < 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Arifin, 2012). 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

 


