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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono,2010) 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

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

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul – betul representatif .(Sugiyono,2010) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SOPD pada Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 32 SOPD. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sampling. Sensus 

samplingmerupakan metode pengambilan sampel dengan cara mengambil 

keseluruhan pupulasi sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sehingga sampel 

dalam penelitian ini yaitu seluruh SOPD pada pemerintah Kabupaten Rokan 

Hilir. Pemilihan sampel dengan sensus samplingadalah untuk melihat 

bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diseluruh SOPD yang ada 

di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. 
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 Kriteria penentuan responden untuk masing – masing SOPD dalam 

penelitian ini adalah pegawai yang terkait dengan penerapan anggaran 

berbasis kinerja, mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban 

anggaran yaitu Kepala Dinas / Badan, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, 

dan Bendahara. Masing – masing SOPD diambil 3 ( tiga ) responden sesuai 

dengan kriteria, jadi keseluruhan responden dari 32 SOPD adalah 96. 

3.2  Defenisi Operasionalisasi Variabel Dan Pengukurannya 

Variabel adalah konstrak yang diukur dengan berbagai macam nilai 

untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. 

Konstrak adalah abstraksi fenomena kehidupan nyata yang diamati. Sugiyono 

(2010:59) mengemukakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Macam-

macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel lain. Variabel indenpenden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan, 
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Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya 

Manusia, Reward dan Punishment. 

3.2.1 Definisi Operasionalisasi Variabel 

a. Anggaran Berbasis Kinerja ( Y ) 

Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode 

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan 

yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan keluaran dari hasil 

yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari 

keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target 

kinerja pada setiap unit kerja. ( BPKP , 2005 ). Variabel ini diukur 

dengan skala Likert 5 poin yang terdiri atas 10 item pertanyaan. 

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel ini 

berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang tertuang dalam 

pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut BPKP 

(2005). 

b. Gaya Kepemimpinan ( X1 ) 

Gaya kepemimpinan adalah tingkat  hubungan seseorang 

dengan rekan kerjanya, dengan siapa paling tidak dia suka bekerja 

(Sutarmo, 2012 ). Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang 

pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia 

dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang 

mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 2002). Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang terdiri atas 10 
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item pertanyaan. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel 

ini berdasarkan beberapa ciri-ciri yang dinyatakan oleh Alwi (2010), 

terdiri dari 10 item yang memuat pernyataan positif gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas (structure) dan pernyataan negatif 

gaya kepemimpinan berorientasi hubungan (consideration). 

c. Komitmen Organisasi ( X2 ) 

Komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan 

penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan keinginan 

untuk tetap berada dalam organisasi tersebut ( Laili, 2012 ). 

Komitmen adalah Rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai–nilai 

organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin 

demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap 

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh 

seorang pegawai terhadap organisasinya ( Zainuddin, 2002 ). Variabel 

ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang terdiri atas 9 

item pertanyaan. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel 

ini menggunakan The Organizational Commitment Questionaire ( 

OCQ ) Mowday, et al pada Yuwono ( 1999 ) dalam Priyatno ( 2003 ). 

d. Budaya Organisasi (X3) 

Budaya organisasi adalah nilai – nilai dari keyakinan yang 

dimiliki oleh para anggota organisasi yang memanifestasikan dalam 

bentuk norma – norma perilaku para individu atau kelompok 

organisasi yang bersangkutan (Hofstede et, al 1990) diukuran variabel 
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dengan tujuh instrumen yang dikembangkan supomo (1998) yang 

dikutip Sardjito dan Muthaher (2008), dengan skala likert 1- 5 

e. Kualitas Sumber Daya Manusia ( X4 ) 

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan suatu 

karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), 

pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).Sumber daya manusia 

adalah orang – orang yang bersedia dengan siap, memiliki keinginan 

kuat untuk mampu berkontribusi dalam suatu tujuan organisasi ( 

Izzaty, 2011). Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin yang 

terdiri atas 7 pertanyaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini berdasarkan indikator pengembangan kualitas SDM yang 

dikemukakan oleh Nawastri ( 2015 ). 

f. Kompensasi (X5) 

Menurut Handoko, yang dimaksud dengan kompensasi 

adalah segala sesuatunyang diterima karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka, (Sutrisno, 2012:183). Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, atau barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan (Hasibuan:22). Variabel ini diukur 

dengan skala Likert 1- 5  indikator kompensasi yang dikemukakan 

oleh Husein Umar (2007:16) adalah gaji, insentif, bonus, upah, premi, 

pengobatan, asuransi. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran 

N

No 

Variabel  Indikator  Skala 

pengukuran 

1 Anggaran Berbasis 

Kinerja 

Penganggaran 

Berbasis Kinerja 

merupakan metode 

penganggaran bagi 

manajemen untuk 

mengaitkan setiap 

pendanaan yang 

dituangkan dalam 

kegiatan – kegiatan 

dengan keluaran dari 

hasil yang diharapkan 

termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dari 

keluaran tersebut. 

Keluaran dan hasil 

tersebut dituangkan 

dalam target kinerja 

pada setiap unit kerja. ( 

BPKP , 2005 ). 

1. Transparansi dan 

akuntabilitas anggaran 

2.  Disiplin anggaran,  

3. Keadilan anggaran,  

4. Efisiensi dan efektivitas 

anggaran, 

5. Disusun dengan 

pendekatan kinerja. 

Skala Likert 1 – 5 

2

. 

Gaya Kepemimpinan  

Gaya 

kepemimpinan adalah 

bagaimana seorang 

pemimpin melaksanakan 

fungsi 

kepemimpinannya dan 

bagaimana ia dilihat 

oleh mereka yang 

berusaha dipimpinnya 

atau mereka yang 

mungkin sedang 

mengamati dari luar 

(Robert, 2002)  

1. Fungsi kepemimpinan,  

2. Fungsi penentu arah, 

3. Fungsi sebagai juru 

bicara, 

4. Fungsi sebagai 

komunikator, 

5. Fungsi sebagai 

mediator, 

6. Fungsi sebagai 

integrator, 

7. Kedudukan pemimpin 

dalam organisasi. 

 

Skala Likert 1 – 5 

3

. 

Komitmen   

Komitmen adalah 

Rasa identifikasi 

(kepercayaan terhadap 

1. penerimaan tujuan 

organisasi, 

2. kemauan untuk 

bekerja keras 

Skala Likert 1 – 5 
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nilai–nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan 

untuk berusaha sebaik 

mungkin demi 

kepentingan organisasi) 

dan loyalitas (keinginan 

untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang 

dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap 

organisasinya ( 

Zainuddin, 2002 ). 

 

bagiorganisasi, 

3. dan keinginan 

untuk tinggal 

denganorganisasi. 

 

 

3 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi 

merupakan nilai – nilai 

dan norma yang dianut 

dan dijalankan oleh 

sebuah organisasi terkait 

dengan lingkungan 

dimana organisasi 

tersebut menjalankan 

kegiatannya (Sule, 

Saefullah : 2005)  

1. kepercayaan dari 

pemimpin 

2. komunikasi antar 

pegawai dan 

pimpinan 

3. dukungan moril 

4. penyelesaian 

masalah 

Skala Likert 1 – 5 

4

. 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia  

Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu 

karakteristik dari 

seseorang yang memiliki 

keterampilan (skill), 

pengetahuan 

(knowledge), dan 

kemampuan (ability) 

untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan (Hevesi, 

2005). 

 

 

1. Dukungan,  

2. Evaluasi SDM, 

3. Standar kinerja 

pembanding 

(benchmark). 

 

Skala likert 1 – 5 

5 Kompensasi   

kompensasi adalah 

segala sesuatunyang 

diterima karyawan 

1. Gaji 

2. Insentif 

3.  Bonus 

4.  Upah 

Skala likert 1 – 5 
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sebagai balas jasa untuk 

kerja mereka, (Sutrisno, 

2012:183). 

 

5.  Premi 

6.  Pengobatan 

7. Asuransi 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sehingga peneliti 

menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tersebut. 

3.4 Skala Pengukuran  

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti akan mengajukan kuesioner 

dimana responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. 

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, digunakan teknik 

memanipulasi data ordinal menjadi data interval dengan bantuan Skala Likert 

yaitu memberikan penilaian yang berjenjang, seperti yang berikut ini:  

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  

3. Angka 3 = Tidak Pasti (TP)  

4.  Angka 4 = Setuju (S)  

5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 
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3.5  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari pengolahan kuesioner 

yang terkumpul dari pihak – pihak yang terkait dengan implementasi 

anggaran berbasis kinerja mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban 

anggaran. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yaitu dengan 

menggunakan media kuesioner yang disebar kepada pihak – pihak terkait 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini, kemudian memberi waktu mereka 

untuk mengisi dan mengumpulkannya kembali. Pemberian waktu untuk 

mengumpulkan kembali kuesioner adalah paling lama 3 minggu setelah pihak 

– pihak yang  terkait menerima kuesioner tersebut. 

Metode survei dipilih dalam penelitian ini karena metode survei dapat 

mengumpulkan informasi secara langsung dari responden sehingga dapat 

menambah validitas hasil dalam penelitian ini. Selain itu dengan metode 

survei, responden diizinkan untuk tidak mencantumkan nama sehingga 

mereka dapat lebih tersembunyi dalam memberikan jawaban ( Brownell, 

1995 dalam Burney dan Swanson, 2010 ). 
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3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi linier berganda. Teknik ini digunakan oleh peneliti, 

apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan ( naik turunnya ) 

variabel dependen ( kriterium ), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor predictor dimanipulasi ( di naik turunkan nilainya ). Jadi, 

analisis regresi linier berganda akan di lakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal dua ( 2 ). ( Sugiyono, 2009 ). 

Menurut Sekaran dan Bougie ( 2010 ), penelitian yang menggunakan 

media kuesioner perlu melakukan pengujian sebagai berikut: 

1. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau 

tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut ( Ghozali, 2006: 49 ). Penelitian ini 

menguji validitas dengan melakukan uji korelasi bivariate antara 

masing – masing skor indikator ( Skor item pernyataan ) dengan skor 

konstruk ( skor total ) atau lebih dikenal dengan uji korelasi “ pearson 

product moment “. Dikatakan valid jika r hitung > r tabel ( Ghozali, 

2006 ). 
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2. Uji realibilitas 

Uji reabilitas sebenarnya alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu ( 

Ghozali, 2006 ). Dalam penelitian ini, pengujian reabilitas dilakukan 

dengan menggunakan metode cronbach’s alpha.menurut Sekaran 

dalam Listiani ( 2011 ) klasifikasi nilai cronbach’s alpha, sebagai 

berikut : 

a. Nilai cronbach’s alpha: 0,80-1,0 = reabilitas baik 

b. Nilai cronbach’s alpha: 0,60-0,79 = reabilitas dapat 

diterima 

c. Nilai cronbach’s alpha: ≤ 0,60 = reabilitas buruk 

 

Sedangkan menurut Nunnally ( 1960 ) dalam Ghozali ( 

2006 : 46 ) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach’s alpha › 0,60. 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian 

adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, 

konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien ( Listiani, 2011 ). 
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Pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa macam pengujian 

sebagai berikut : 

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ( 

Ghozali,2006:147 ). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorof Smirnov ,dengan membandingkan nilai 

p value dengan tingkat signifikansi 5 % jika p value › 5 %, maka dta 

berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas ( Ghozali,2006:95 ). Jika terjadi korelasi antar variabel 

independen, maka dikatakan terjadi problem multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas terjadi 

apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen 

pada setiap variabel indepanden. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas 

akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum 
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dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik 

tidak valid lagi (  Ghozali, 2006 : 125 ) 

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik scatterplot.  Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti titik – 

titik  membentuk pola tertentu yang teratur ( bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit ) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas dan titik – titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Metode lain yang digunakan untuk menguji ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan  uji Glejser. Apabila 

koefisien beta dari persamaan regresi signifikan secara statistik, maka 

dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan pegajuan 

hipotesis dari penelitian, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan metode 

analisis regresi berganda. Analisis ini menggunakan persamaan untuk 

menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Koefisien regresi diperoleh dari hasil regresi yang ditujukan 

oleh output yang dinamakan coefficient atau nilai beta. Koefisien tiap regresi 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Besarnya koefisien tiap regresi diperoleh dari persamaan 

regresi sebagai berikut:  

ABK = a  +  B1GY  +  B2KMT  + B3BO +  B4SDM  + B5KOM +  e  

dimana: 

ABK   = Variabel penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

a   = Konstanta 

B1, B2, B3,B4,B5 = Koefisien Regresi        

GY  = Variabel Gaya Kepemimpinan 

KMT  = Variabel Komitmen Organisasi 

BO  = Variabel Budaya Organisasi 

SDM  = Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 

KOM  = Variabel Kompensasi 

e   =  Error term 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel X dan Y, apakah variabel independen (X) benar-

benar berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah 

atau parsial (Ghozali, 2005). Pengujian ini digunakan untuk menguji 
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hipotesis 1,2,3, dan 4. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah:  

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak 

mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Y). 

Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).  

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah 

dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:  

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho 

ditolak  

dan Ha diterima  

2. Uji Kelayakan Model ( Uji Statistik F )  

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui 

tingkat siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:  

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y).  
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Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Y).  

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2011) adalah 

dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:  

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho  

diterima dan Ha ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima.  

    3. Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (Ghozali, 2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel bebas 

yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

bebas, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 
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Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


