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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Organisasi 

Perangkat Kerja Daerah (OPD) Kabupaten Karimun.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang bersifat survei, dimana dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh fakta – fakta dan keterangan secara langsung turun ke lapangan 

untuk mengumpulkan data.Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner 

yang dibagikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Karimun.dilakukan pada bulan April -  Juni 2017. 

3.2 Jenis Sumber Data  

 Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data skunder. 

a. Data primer : data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli, berupa kuesioner dan sebagian dilakukan juga 

wawancara secara langsung. 

b. Data sekunder : data sekunder merupakan data pendukung data primer 

yang peroleh dari instansi terkait dan data yang diperoleh secara tidak 

langsung, (melalui perantara), umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang tersusun dalam arsip. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyebar kuesioner. Kuesioner diberikan langsung kepada responden dan 

untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah 

ditentukan.  

3.4 Populasi dan Sampel  

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin diinvestigasi dalam penelitian (Sekaran, 2003).Populasi dipilih 

berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efesien.Seperti yang telah dijelaskan 

pada bagian latar belakang masalah, agar penelitian ini lebih efektif dan efeisen 

dirasa perlu untuk membatasi populasi.Populasi dipenelitian ini adalah pemerintah 

kabupaten karimun.OPD di Kabupaten Karimun sebanyak 39 OPD (eselon II dan 

III). 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Sekaran,2003). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling merupakan teknik sampling berdasarkan kriteria- kriteria tertentu. 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pejabat - pejabat di 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang memiliki peran atau 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (RKA-OPD) dan telah menduduki 

jabatan minimal satu tahun. Sampel penelitian kepala dinas, dan krpala sub 

dinas/kepala bagian/kepala bidang yang bertugas di intansi pemerintah daerah 

yang tedapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. (39 OPD) 
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Tabel 3.4 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian 

No Nama OPDKabupaten Karimun 

1 Sekretariat daerah ( sekda) 

2 Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah 

3 Inpektorat 

4 Dinas pendidikan 

5 Dinas kesehatan 

6 Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan 

7 Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan kebersihan 

8 Dinas sosial 

9 Dinas pengendalian penduduk, kb, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

10 Dinas lingkungan hidup 

11 Dinas kependudukan dan catatan sipil 

12 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa  

13 Dinas perhubungan 

14 Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

15 Dinas kepemudaan dan olahraga 

16 Dinas pariwisata dan olahraga 

17 Dinas perpustakaan dan kearsipan 

18 Dinas perikanan  

19 Dinas pangan dan pertanian  

20 Dinas perdagangan, koperasi ukm, dan energi sumber daya 

21 Dinas tenaga kerja dan perindustrian 

22 Satuan polis pamong praja 

23 Badan perencanaan penelitian dan pengembangan 

24 Badan pendapatan daerah 

25 Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

26 Badan kepegawaian dan sumber daya manusia 

27 Badan kesatuan bangsa dan politik  

28 Kecamatan karimun 

29 Kecamatan tebing 

30 Kecamatan meral 

31 Kecamatan meral barat 

32 Kecamatan buru 

33 Kecamatan kundur  

34 Kecamatan kundur barat 

35 Kecamatan kundur utara 

36 Kecamatan belat 

37 Kecamatan ungar 

38 Kecamatan moro 

39 Kecamatan durai 

Sumber: Satuan kerja perangkat daeran kabupaten karimun 



 46 

 Menurut sugiyono (2007:58) sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi objek penelitian. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena 

pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat dijangkau 

sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan rumus slovin, yaitu : 

    n= N 

       1+Ne² 

Dimana:  

n : jumlah sampel  

N : Jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) diambil sebesar 10% 

 dari populasi tersebut ditentukan besar sampel yang akan diambil sehingga 

dapat terpresentataif terhadap populasi. Adapun pengambil sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sensus sampling, 

dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah SKPD yang ada 

diKabupaten Karimun berjumlah 39 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

jumlah sampel yang diambil dari 39 SKPD tersebut berjumlah 78 sampel, 

kuesioner yang disebarkan 78 dan dikembalikan hanya 70 kuesioner. 
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3.5 Variabel penelitian dan definisi operasional variabel 

 Mudrajad (2003:98), menyatakan bahwa variabel adalah suatu yang dapat 

membedakan nilai atau mengubah nilai.Nilai dapat berbeda pada waktu yang 

berbeda untuk objek orang yang suatu. Konsep dapat diubah menjadi variabel 

dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. 

3.5.1 variabel penelitian 

a. variabel terkait (dependen variabel), yaitu variabel yang besar kecil nilainya 

ditentukan oleh nilai variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah akuntabilitas kinerja intansi pemerintah daerah. 

b. variabel bebas (independen variabel), yaitu variabel yang besar atau kecil 

nilainya tidak dipengaruhi oleh nilai variabel lain. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran 

anggaran dan partisipasi anggaran. 

 Untuk lebih jelasnya definisi dari masing – masing variabel akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)  

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 
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yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. 

2) Anggaran berbasis kinerja (X1) 

Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance based budgeting ) pada 

dasarnyaadalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. 

Indra Bastian(2006) mengemukakan Anggaran Berbasis Kinerja adalah 

:Anggaran berbasiskinerja adalah sistem penganggaran yang berorintesai pada 

“output” organisasiyang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana 

strategis organisasi. 

Menurut PP No.21/2004 pasal 7 ayat 1 anggaran berbasis kinerja 

adalahpenyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara 

pendanaandengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapaianhasil dan keluaran tersebut. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa 

dalampenganggaran berbasis kinerja diperlukan indicator kinerja, standar 

biaya, danevaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. 

Semua variabel diukur dengan mengunakan skala likert dari skala 1(sangat 

tidak setuju), skala 2 ( tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju)dan 

skala 5 (sangat setuju) skor terendah (1) menunjukkan rendahnyamenunjukkan 

tinggkat penerapan yang rendah dan skor tertinggi (5) menunjukkantingkat 

penerapan yang tinggi 

3) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)  

 Suhartono dan Mochammad (2006), dalam Nuraini dan Dian Indudewi 

(2012) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana 
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sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh 

mereka yang yang bertanggungjawab untuk mencapainya. 

4) Partisipasi Anggaran (X3) 

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan 

penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan 

aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta 

pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi 

dalam penyusunan anggaran dapat diartikan meupakan keikutsertaan seseorang 

dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. 

Tabel 3.5 

Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Alat Ukur 

Akuntabilitas 

kinerja Instansi 

Pemerintah 

(Y) 

1. Akuntabilitas 

kejujuran dan 

akuntabilitas 

hukum 

a. Kepatuhan hukum 

Dan peraturan lain 

yang diisyaratkan  

b. Penegakan hukum 

dalam instansi 

pemerintah apabila 

terjadi kesalahan  

c. Penghindaran 

Penyalahgunaan 

jabatan 

 

Skala 

likert 

 2. Akuntabilitas 

proses 

a. Pertanggungjawaban 

lembaga publik untuk 

mengelola organisasi 

secara efektif dan 

efisien  

b. Penyusunan laporan 

pertanggungjawaban 

kinerja 
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 3. Akuntabilitas 

program 

a. Ketercapaian tujuan 

yang ditetapkan 

dalam program  

b. Pertanggungjawaban 

program sampai pada 

pelaksanaan program  

c. Efektivitas program 

dalam menghasilkan 

outcome(hasil) 

 4. Akuntabilitas 

kebijakan 

a. Tujuan dibuat 

kebijakan  

b. Manfaat dibuat 

kebijakan  

c. Pertimbangan 

kebijakan dimasa 

depan 

 5. Akuntabilitas 

Finansial 

a. Kesesuaian dengan 

SAP  

b. Relevan  

c. Andal  

d. Dapat dibandingkan  

e. Dapat dipahami 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja X1 

1.Pengkuran 

Kinerja 

a. Menentukan program 

dan kegiatan dengan 

jelas  

b. Menentukan 

pembiayaan dari 

masing-masing 

program, 

c. Menentukan sistem 

informasi yang 

mampu menghasilkan 

informasi yang 

memadai untuk 

menilai pencapaian 

kinerja.  

d. Adanya peran dari 

pihak eksternal dalam 

mengukur kinerja 

secara lebih 

Skala 

likert  
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independen  

e. Mengukur kinerja 

yang strategis 

 2.Penghargaan 

dan hukuman 

 

a.   Penerapan insentif atas 

kinerja yang dicapai 

dan hukuman atas 

ketidakcapaian 

hasilnya  

b.   Penerapan efisiensi 

(savings) 

c.   Penahanan atas 

penerimaan yang 

diperoleh oleh suatu 

lembaga 

 3.Kontrak 

kinerja 

a. Definisi yang jelas 

terhadap pelayanan 

yang dikontrakkan; 

dan 

b. Kewenangan yang 

ada bagi pihak 

kementerian 

negara/lembaga untuk 

mengelola sumber 

daya yang ada 

 4.Control 

ekternal dan 

internal 

a. Adanya pemisahan 

antara lembaga 

kontrol dan lembaga 

pengguna anggaran;  

b. Kontrol dilakukan 

pada input, output 

dan outcome  

c. Kontrol dilakukan 

sebelum dan sesudah 

anggaran digunakan 

 5.Pertanggung 

jawaban 

manajemen 

a. Kontrol dilakukan 

pada output dan 

outcome  

b. Adanya kebebasan 

bagi manajer 
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Kejelasan 

sasaran 

anggaran X2 

Sasaran 

Anggaran 

a. Spesifik 

b. Terukur 

c. menantang tapi 

realistis 

d. berorientasi pada 

hasil akhir memiliki 

batas waktu. 

 

Skala 

likert  

Partisispasi 

anggaran X3 

1. Penentuan 

besarnya 

anggaran  

2. Penetapan 

sasaran 

anggaran 

a. Seberapa besar 

keterlibatan para 

manajer dalam proses 

penyusunan 

anggaran. 

b. Tingkat kelogisan 

alasan atasan untuk 

merevisi usulan 

anggaran yang dibuat 

manajer. 

c. Intensitas manajer 

mengajak diskusi 

tentang anggaran. 

d. Besarnya pengaruh 

manajer dalam 

anggaran. 

e. Seberapa besar 

manajer mempunyai 

kontribusi penting 

terhadap anggaran . 

f. Frekuensi atasan 

meminta pendapat 

manajer dalam 

penyusunan 

anggaran. 

Skala 

likert  

Sumber : Hopwood dan Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang 

data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui 

kuisioner.Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan 

yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya (Nugroho, 2011: 22). 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian 

validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing 

skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan 

melihat output Pearson Correlation  (Ghozali, 2005). Dengan kriteria jika nilai sig. 

(2-tailed) pada total skor konstruk < 0,05 item pertanyaan/pernyataan dikatakan 

valid  

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian.Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu.Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan 

untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner 

penelitian. 
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Uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbach.s alpha. Jika 

nilai cronbach.s alpha lebih besar dari 0,60 maka butir-butir 

pertanyaan/pernyataan pada masing - masing variabel penelitian tersebut 

dinyatakan reliabel.  

3.6.3 Uji Regresi Berganda  

 Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih 

variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel 

dependen).Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.Dalam analisis regresi linear 

berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. 

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

 Y = a + b1x1 +b2x2 + b3x3 + e 

Dimana : 

Y : Akuntantabilitas kinerja instansi pemerintah  

a: kontanta  

b1 : koefisien arah regresi 

x1: anggaran berbasis kinerja 

x2: kejelasan sasaran anggaran 

x3: partisipasi anggaran 

e: Error atau faktor pengganggu 
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3.6.4   Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1 Pengujian Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan 

histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal.  

Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009: 107). 

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

independen. Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF 

diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat 

multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan 

(Ghozali, 2009: 25). 

3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas.Dan jika varians 
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berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas.Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. Dasar analisis : 

1)  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

2)  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

3.6.5.1 Pengujian Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (2011:99). 

1.  Hipotesis 

Ho =  anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 

partisispasi  anggaran secara serempak tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadapakuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
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Ha =  anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 

partisispasi  anggaran secara serempak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Kriteria pengujian  

Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak  

Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima 

 

3.6.5.2   Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Nugroho, 2011:100).  

1.  Hipotesis 

Ho =  anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 

partisispasi  anggaran secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadapakuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

Ha =  anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 

partisispasi  anggaran secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Kriteria pengujian  

Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak  

Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima 
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3.6.6  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen Nilai Koefisien 

Determinasi adalah 0 sampai 1.Apabila nilai R2 semakin kecil, maka kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. 

Apabila nilai R2 mendekati 1 maka variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel 

dependen (Ghozali,2013:169). 

 

 

 

 

 

 


