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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yaitu dinas, badan, dan kantor pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Batam yang 

berlokasi di wilayah kota Batam. Penelitian ini dilakukan kurang lebih tiga bulan. 

 

1.2 Teknik Penentuan Sampel 
 

1.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Populasi di penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang berjumlah 27 SKPD yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, 

dan Inspektorat. 

1.2.2 Sampel 

Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 

dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria 

sampel yang ditetapkan adalah: 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

No. Kriteria 

1 Pejabat Eselon II, III, dan IV yang bekerja di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam. 

2 Pernah ikut dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. 
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Dalam penelitian ini juga ditetapkan 3 orang untuk tiap-tiap 

SKPD yang telah ditetapkan untuk menjadi sampel, yaitu: Kepala 

SKPD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, serta Kepala Bidang. Alasan pemilihan responden diatas 

dikarenakan mereka lah pegawai yang memiliki jabatan baik 

struktural maupun fungsional dan juga berdasarkan hasil wawancara 

mereka lah yang berperan atau ikut serta dalam penyusunan anggaran 

serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Sampel tersebut 

adalah pegawai yang memiliki jabatan baik struktural maupun 

fungsional yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran di Pemerintahan Daerah Kota Batam. 

Tabel 3.2 

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan 

Kota Batam 

 

No Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1. Inspektorat  

2. Sekretariat DPRD 

3. Badan Kepegawaian dan Diklat 

4. Badan Kesbangpol 

5. Badan Komunikasi dan Informatika 

6. 
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana 

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

10. Badan Pengelola Perbatasan dan Pertahanan Daerah 

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

12. Dinas Pendapatan Daerah 

13. Dinas Kebersihan Pertamanan 
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No Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah 

14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

15. Dinas Kesehatan 

16. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan 

17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

18. Dinas Pekerjaan Umum 

19. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah 

20. Dinas Pendidikan  

21. Dinas Perhubungan 

22. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral 

23. Dinas Sosial dan Pemakaman 

24. Dinas Tata Kota 

25. Dinas Tenaga Kerja 

26. Kantor Pemuda dan Olahraga 

27. Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Sumber:www.Batamkota.go.id 

 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu data yang telah diolah 

dari jawaban kuisioner yang dibagikan kepada pejabat yang bekerja pada Kantor 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam. 

1.3.2 Sumber Data 

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah : 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

tempat dimana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan kepada responden. 

http://www.batamkota.go.id/
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2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris, maka dalam 

penelitian ini, diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian 

terdahulu. 

 

1.3.3 Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan menggunakan 

instrument berupa kuisioner yang diberikan kepada pejabat yang terlibat 

dalam proses penyusunan anggaran dan pejabat pelaksana anggaran di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam. Pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, 

yang kuisioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002). Kuisioner yang dibagikan 

tergolong kuisioner tertutup, yaitu kuisioner yang pilihan jawaban 

pertanyaan sudah disediakan dan responden hanya mengisi dengan cara 

memberikan tanda terhadap pilihan jawaban yang sesuai dengannya. 

b. Mengakses Website dan situs-situs, yaitu metode ini digunakan untuk 

mencari webside maupun situs-situs yang meny`1ediakan informasi 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

1.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah senjangan 

anggaran dan variabel independennya adalah partisipasi penyusunan anggaran dan 

kejelasan sasaran anggaran. Pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi, 
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yaitu : komitmen Organisasi dan asimetri informasi. Defenisi operasional dan 

pengukuran variabel-variabel tersebut adalah: 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional 

 

No 
Variabel 

Dependen 

Definisi 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 

1. Senjangan 

Anggaran (Y) 

Senjangan anggaran 

dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai 

tindakan bawahan yang 

mengecilkan kapasitas 

produktifnya ketika 

bawahan diberi 

kesempatan untuk 

menentukan standar 

kinerjanya. Reno 

Pratama (2008) 

1. Pengaruh anggaran 

dalam motivasi 

produktivitas 

2. Pencapaian anggaran 

dalam pelaksanaan kerja 

3. Pengawasan dalam 

penggunaan anggaran 

4. Tanggung jawab 

anggaran 

5. Pencapaian target 

6. Realisasi anggaran 

Skala Likert 

(1-5) 

No 
Variabel 

Independen 

Definisi  
Indikator 

Skala 

Pengukuran 

1. Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan 

tingkat seberapa besar 

keterlibatan dan 

pengaruh aparatur 

pemerintah daerah 

dalam proses 

menentukan dan 

menyusun anggaran 

yang ada dalam satuan 

kerja perangkat daerah, 

baik secara priodik 

maupun tahunan. 

 

Yogi Adrianto (2008) 

1. Pengaruh yang besar 

dalam partisipasi 

pengukuran anggaran 

2. Pengaruh dalam revisi 

penyusunan anggaran 

3. Pengaruh mengenai 

pendapat/ usulan dalam 

penetapan anggaran 

4. Keyakinan dalam 

memutuskan suatu 

anggaran 

5. Pentingnya kontribusi 

usulan atau pemikiran 

dalam penyusunan 

anggaran 

6. Keikutsertaan dalam 

kegiatan 

Skala Likert 

(1-5) 

2. Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

Kejelasan sasaran 

anggaran merupakan 

sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan 

secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang 

yang bertanggungjawab 

atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut. 

Yulfriza (2016) 

1. Penetapan sasaran 

anggaran secara jelas 

dan spesifik 

2. Pertanggungjawaban 

anggaran 

3. Dapat dimengerti aparat 

4. Efektivitas individu 

dalam pelaksanaan 

anggaran 

Skala Likert 

(1-5) 
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No. 
Variabel 

Moderasi 

Definisi 
Indikator 

Skala 

pengukuran 

1. Komitmen 

Organisasi 

 

Komitmen organisasi 

merupakan dorongan 

yang tercipta dari dalam 

diri individu untuk 

berbuat sesuatu untuk 

dapat meningkatkan 

keberhasilan organisasi 

sesuai dengan tujuan 

dengan lebih 

mengutamakan 

kepentingan organisasi 

dibandingkan dengan 

kepentingan individu, 

Individu yang memiliki 

komitmen organisasi 

akan berpandangan 

positif dan berusaha 

berbuat yang terbaik 

bagi organisasi. 

Ni Made Dwi 

Puspitawati (2013) 

1. Karyawan ingin menjadi 

bagian dari organisasi 

karena adanya ikatan 

emosional(affective 

commitment) 
2. Karyawan tetap 

bertaham pada suatu 

organisasi karena 

membutuhkan 

gaji(continuance 

commitment) 
3. Karyawan bertahan 

karena adanya kesadaran 

bahwa komitmen 

terhadap organisasi 

merupakan hal yang 

seharusnya 

dilakukan(normative 

commitment) 

Skala Likert 

(1-5) 

2. Asimetri 

Informasi 

 

Asimetri informasi 

terjadi jika salah satu 

pihak dari suatu 

transaksi memiliki 

informasi lebih banyak 

atau lebih baik dari 

pihak lainnya. 

Muh. Irfan (2016) 

1. Kecukupan Informasi 

2. Kualitas Informasi 

3. Kuantitas Informasi 

4. Pemahaman Informasi 

Skala Likert 

(1-5) 

Sumber: Jurnal-jurnal Penelitian 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau tekhnik analisis dan 

mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian serta alasan mengapa alat 

analisis tersebut digunakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengujian 

asumsi dari alat analisis atau tekhnik analisis yang dimaksud. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang 

data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kusioner. 
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Data diri tersebut antara lain: jabatan, lama bekerja, latar belakang 

pendidikan, dan umur. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden 

atas pernyataan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya.Alat analisis 

data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang 

memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS. 

 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

Pengujian kualitas data yang akan dilakukan meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas yang berfungsi untuk mengetahui handal atau tidaknya kuisioner serta 

valid atau tidaknya kuisioner yang digunakan (Ghozali, 2013). 

3.5.3 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan 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 Person Correlation (Ghozali, 2013). Apabila Nilai r hitung bernilai 

positif atau besar dari r tabel maka instrumen yang digunakan dinyatakan 

valid.Sebaliknya jika r hitung bernilai negatif atau kecil dari r tabel maka 

instrumen yang digunakan dinyatakan tidak valid. 
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3.5.4 Uji Realibilitas 

Uji  reabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan 

benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang lebih 

konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS 

akan menghasilkan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan realibel 

bila memiliki nilai Croanbach Alpha lebih dari 0,60 (Ghozali 2013:48). 

1.5.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji sasumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan 

dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearilitas, Uji Heteroskedastisitas, 

dan Uji Autokorelasi. 

1.5.7 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residunya. Adapun 

dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
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maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 

2013:160). 

 

1.5.8 Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan 

variabel bebas yang lain dalam model regresi sampling berkolerasi linear. Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar 

variabel bebas.Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini 

tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang dinilai kolerasi 

antar sesama  variabel bebas sama dengan variabel sama dengan nol (Ghozali, 

2011:105), dilihat dari Variance Iflation Factor (VIF) dan nilai toleransi. 

1.5.9 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013:139). Dasar analisis yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas. 
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Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian 

ini adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

 

1.5.10 Uji Autokerelasi  

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan untuk mengatahui 

apakah dalam model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, artinya  adanya 

korelasi observasi t dengan data observasi  t-I (sebelumnya). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu 

observasi ke observasi lainnya. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin- 

Watson (DW test) yang akan didapatkan nilai kritis dL dan Du. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 :tidak ada autokorelasi (r=0) 

Ha: ada autokorelasi (r≠0) 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi: 

a. Hipotesis  H0 tidak terdapat pada autokorelasi positif, jika 0<d<dl 

berarti pengujian ditolak 

b. Hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi positif, jika dl d du berarti 

pengujian tidak meyakinkan 
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c. Hipotesis Ho tidak terdapat autokorelasi negatif, jika 4-dl<d<4 berarti 

pengujian ditolak 

d. Hipotesis Ho tidak terdapat autokorelasi negatif, jika 4-du d 4 dl 

berarti pengujian tidak meyakinkan 

e. Hopotesis Ho tidak autokorelasi positif maupun negatif, jika du<d<4-

du berarti 0 tidak ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

positif maupun negatif yang artinya tidak terdapat autokorelasi. 

 

1.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Ghozali (2005), untuk menguji regresi dengan variabel 

moderating  digunakan uji interaksi. Uji interaksi sering disebut dengan 

Moderated Regression Analysis (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi 

berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi 

(Ghozali 2011). Ketiga hipotesis akan di uji menggunakan program SPSS dengan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 Digunakan untuk Hipotesis Pertama dan Kedua:   

Y = βo + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana:  

Y   = Senjangan Anggaran 

β o  = Konstanta 

X1  = Partisipasi Penyusunan Anggaran 

X2  = Kejelasan Sasaran Anggaran 

β     = Koefesien 

e      = Eror 
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1.7 Analisis Uji Interaksi Variabel Moderating 

Penelitian ini melakukan uji interaksi untuk menguji variabel moderating 

yang berupa Komitmen Organisasi dengan menggunakan Moderated Regression 

Analysis (MRA). Persamaan matematis untuk hubungan setiap hipotesis yang 

telah disusun dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Digunakan untuk Hipotesis Ketiga dan Keempat 

Y =                                             
          

Keterangan : 

Y  = Senjangan Anggaran 

β o  = Konstanta 

X1  = Partisipasi Anggaran 

X2  = Kejelasan Sasaran Anggaran 

X3  = Komitmen Organisasi 

X4 = Asimetri Informasi 

β     = Koefesien 

e      = Eror 

1.8 Pengujian Hipotesis  

Dalam melakukan pengujian hipotesis, dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu : 1) Melakukan uji t, 2) melakukan uji f. 

1.8.1 Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk melihat variable independen secara 

simultan terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain 
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dianggap konstan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk 

uji t adalah sebagai berikut: 

Ho :      Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. 

Ho :       Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

Untuk mencari t tabel dengan df = N-2, taraf nyata 5% dapat dengan 

menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t 

tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima 

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan 

berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak 

b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima (Imam Ghozali, 2005). 

 

3.8.2 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independen  terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam 

pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut : 

Ho :      partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 
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Ho :      partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. 

Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas 

yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat 

keyakinan 95% atau tarif nyata 5% serta derajat kebebasan df1 dan df2 untuk 

mencari nilai F tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan 

berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak 

b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima (Imam Ghozali, 2005). 

1.8.3 Koefisien  Determinan (R
2
) 

Digunakan untuk membuat persentase variance variabel independen 

terhadap variabel dependen serta seberapa besar pengaruh dari faktor lain yang 

tidak dimaksudkan dalam penelitian Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 

Nol sampai dengan satu hal ini berarti jika nilai R
2 

= 0 menunjukkan  bahwa tidak 

adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila 

nilai R
2
 mendekati Nol, menunjukkan semakin kecilnya pengaruh variabel 

independen terhadap variasi variabel dependen, sebaliknya jika nilai R
2
 mendekati 

satu menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 

 


