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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif

kuantitatif. Peneliti mengambil objek penelitiannya yaitu Pemerintahan

Kabupaten Kampar. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah pihak yang

terlibat dalam penyusunan anggaran serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

dari anggaran tersebut yang berada pada seluruh dinas yang ada di Pemerintahan

kabupaten kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer. Sumber data primer ini diperoleh peneliti melalui kuesioner

yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran tersebut di Dinas-Dinas yang ada di

Pemerintahan Kabupaten Kampar. Pengumpulan datanya berdasarkan cross

section, yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu dalam memberikan

gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu tertentu.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti

dinas pemerintahan kabupaten kampar, dengan melakukan studi kepustakaan
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terhadap data-data yang di publikasikan secara resmi, buku-buku dan laporan lain

yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono,2)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penelitian ini dengan cara mengirimkan kuesioner,

menurut sugiono (2007:135) dalam meriana (2010) kuesioner merupakan teknis

pengumpulan data yang dilakukan dan memberikan seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, kuesioner diberi secara

langsung kepada responden yaitu manajer yang ikut serta dalam penyusunan

anggaran yang ada pada Dinas di kabupaten kampar.

Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden,

karena metode ini memiliki keunggulan, diantaranya penelitian dapat bertatap

muka dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan sehingga bisa

meyakinkan mereka tentang keseriusan penelitian, selain itu dengan metode ini

penelitian bisa mengurangi kemungkinan kuesioner dijawab oleh responden yang

tidak tepat.

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk

membaca dan menjawab pertanyaan dan peneliti dapat memberikan penjelasan

mengenai tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden

serta tanggapan atas kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah

diisi oleh responden. Kuesioner secara personal digunakan untuk mendapatkan

data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang dikembangkan

dalam penelitian ini.  Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan
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menggunakan skala 1-5 dimana alternatif jawaban 1 berarti partisipasi tinggi

sedangkan alternatif jawaban 5 berarti partisipasi sangat rendah.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang

telah ditetapkan. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seluruh dinas

yang terdaftar di kabupaten kampar. Jumlah dinas yang terdaftar dikabupaten

kampar ada 18 dinas dengan masing-masing dinas terdiri atas 5 kepala bidang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat dan mampu

mewakili populasi dalam penelitian. Sampel yang diambil dari populasi dilakukan

secara purposive sampling yakni metode sampling dengan menggunakan kriteria-

kriteria tertentu, yaitu :

1. Dengan usia kerja lebih dari 1 tahun

2. Dengan memiliki pengalaman menyusun anggaran lebih dari 1 tahun

Tabel 3.1
Daftar Instansi Pada Pemerintah Kabupaten Kampar

No Nama Dinas Alamat
1. Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan
Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang,
Bangkinang 2841

2. Dinas Kesehatan Jl. DR. A. Rachman S No.22
Bangkinang

3. Dinas Perikanan Jalan Prof. M. Yamin, SH., No. 59
Bangkinang – 28412

4. Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Kebudayaan

Jl. Mayjen D. I. Panjaitan No. 16
Bangkinang

5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jl. Lingkar STA 8 Bangkinang
6. Dinas koperasi usaha kecil dan

menengah
JL Jenderal Sudirman, No. 11,
Kampar, Bangkinang

7. Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

JL. Dr. A. Rahman Saleh,
Bangkinang

8. Dinas Social Dan Tenaga Kerja Jl. DR. A. Rahman Saleh,
Bangkinang
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9. Dinas Perhubungan Informasi
Dan Komunikasi

Jl. Prof. M. Yamin, No. 122,
Bangkinang, 2846

10 Dinas Pendapatan Daerah Jl. Prof. M. Yamin, Bangkinang Barat

11. Dinas Peternakan Jl. Prof. M. Yamin No. 990
Bangkinang

12. Dinas Perkebunan Jl. Lingkar STA. Bangkinang
13. Dinas Pasar Kebersihan Dan

Pertamanan
Jalan Dagang No 78 Bangkinang

14. Dinas bina marga dan pengairan Jl. Hr soebrantas bangkinang
15. Dinas pertanian tanaman pangan

dan holtikultura
Jl. Lingkar STA. Bangkinang

16. Dinas kehutanan Jl Letnan Boyak No 07
17. Dinas perindustrian dan

perdagangan
Jl Prof H.M Yamin No 278
Bangkinang

18. Dinas pertambangan dan energi Jl. Hr soebrantas bangkinang
Sumber : dinas kabupaten kampar (2015)

Adapun tujuan utama dipilihnya Dinas yaitu bertujuan meminimalkan

biaya dan memaksimalkan kinerja manajer dituntut lebih komitmen pada tujuan

perusahaan, selain itu kabupaten kampar memiki prinsip menjadikan kabupaten

kampar menjadi daerah yang memiliki tingkat persaingan yang semakin

kompetitif sehingga diperlukan perencanaan anggaran yang efektif dan

berorientasi pada tujuan.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2007:115) variabel didefinisikan sebagai apapun yang

dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada

berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau sebaliknya. Sedangkan

definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel

yang dapat diukur.
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Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen

yaitu kinerja manajerial, dan delapan variabel independen yaitu akuntabilitas

publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur

desentralisasi, sistem pengukuran kinerja, kompensasi, etika kerja serta komitmen

profesional.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama

peneliti. Variabel ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku

dalam investigasi (Sekaran, 2007:116). Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah Kinerja Manajerial yang merupakan perbedaan antara anggaran yang

dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik perusahaan

(Alfebriano, 2013). Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang telah

digunakan Bangun (2009). Instrumen terdiri dari 6 butir pernyataan dengan

menggunakan instrumen berskala likert lima poin, yaitu skala 1 (sangat tidak

setuju) sampai skala 5 (sangat setuju).

3.5.2 Variabel Independen

Varibel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel

dependen, baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2007:117). Dengan

kata lain varians variabel dependen ditentukan oleh variabel independen. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik, partisipasi

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, sistem

pengukuran kinerja, kompensasi, etika kerja serta komitmen profesional.
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3.5.2.1 Akuntabilitas Publik

Pertanggungjawaban realisasi Anggaran SKPD terhadap DPRD dan

masyarakat luas. (Solina 2014). Variabel akuntabilitas publik di ukur dengan

menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Putra 2013) Kuesioner

tersebut berisi tentang 9 pernyataan dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju)

sampai 5 (sangat setuju)

3.5.2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh

kedua belah 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. (Solina 2014). Variabel partisipasi

penyusunan anggaran di ukur dengan menggunakan kuesioner yang telah

digunakan oleh (Putra 2013) Kuesioner tersebut berisi tentang 4 pernyataan

dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.5.2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat

dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran

tersebut. (Solina 2014). Variabel kejelasan sasaran anggaran di ukur dengan

menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Putra 2013) Kuesioner

tersebut berisi tentang 7 pernyataan dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju)

sampai 5 (sangat setuju)
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3.5.2.4 Struktur Desentralisasi

Desentralisasi Pendelegasian wewenang oleh manajer kaitannya dengan

desentralisasi organisasi. Desentralisasi (decentralitation) adalah praktek

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih

rendah. menurut Mulyadi (2001 : 379) adalah pendelegasian kebebasan untuk

mengambil keputusan. Variabel struktur desentralisasi di ukur dengan

menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh Bangun (2009). Setiap

responden diminta untuk menjawab 6 pernyataan dengan jawaban mulai dari 1

(sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.5.2.5 Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem pengukuran yang

mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan

mempengaruhi sifat sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil

termasuk tingkat kehadiran  Mulyadi (2001). Variabel sistem pengukuran kinerja

di ukur dengan menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh Hasanah

(2012). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 pernyataan dengan jawaban

mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju)

3.5.2.6 Kompensasi

Kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada

Manajer dan pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.

Kompensasi menggunakan instrumen dari daftar pertanyaan yang dikembangkan

oleh Amrullah (2012). Variabel kompensasi di ukur dengan menggunakan

kuesioner yang telah digunakan oleh Hasanah (2012) Setiap responden diminta
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untuk menjawab 13 pernyataan dengan jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju)

sampai 5 (sangat setuju)

3.5.2.7 Etika Kerja

Etika kerja Madjid (1992) dalam Simposium Nasional Akutansi VI

(2003), etika (ethos) adalah sebanding dengan moral (mos) , dimana keduanya

merupakan filsafat tentang adat kebiasaan , sehinga secara umum etika kerja atau

moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang tingkah laku manusia atau

tindakan manusia. Variabel etika kerja di ukur dengan menggunakan kuesioner

yang telah digunakan oleh  Irawati (2012) Setiap responden diminta untuk

menjawab 8 pernyataan dengan jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai

5 (sangat setuju).

3.5.2.8 Komitmen Profesional

Komitmen Profesional Komitmen profesional adalah kekuatan relatif dan

keterlibatan dengan profesi serta keyakinan terhadap nilai-nilai dan tujuan profesi,

keinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi profesi dan keinginan

untuk mempertahankan keberadaan profesi dengan komitmen yang dimilikinya,

seseorang akan tetap memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya yang ia

yakini kebenarannya. irawati (2012). Variabel Komitmen Profesional di ukur

dengan menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh Irawati Setiap

responden diminta untuk menjawab 5 pernyataan dengan jawaban mulai dari 1

(sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju)
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3.2 Indikator Variabel Dependen dan Independen

Variabel Definisi Operasional Indikator

Kinerja

Manajerial

(Y)

Hasil dari proses

aktivitas manajerial yang

efektif mulai dari proses

perencanaan dan

penganggaran,pelaporan,

pengawasan,

penatausahaan dan

staffing

a. Perencanaan

b. Investigasi

c. Pengkoordinasian

d. Evaluasi

e. Pengawasan

f. Pemilihan Staff

g. Negoisasi

h. Perwakilan

Akuntabilitas

(X1)

Pertanggungjawaban

realisasi Anggaran

SKPD

terhadap DPRD dan

masyarakat luas

a. Kebijakan

b. Program

c. Manajerial

d. Manfaat

e. Horizontal

f. Perencanaan

g. Proses

h. Hukum

i. Keuangan

Partisipasi

Penyusunan

Anggaran

(X2)

Partisipasi manajerial

SKPD dalam

penganggaran daerah,

seperti program

a. Melibatkan bawahan

b. Memberi kesempatan

bawahan

c. Informasi kepada bawahan

d. Kontribusi bawahan dalam

anggaran SKPD

Kejelasan

Sasaran

Anggaran

(X3)

Realisasi anggaran untuk

masyarakat secara jelas

dan transparan sehingga

tercapai tujuan yang

ditetapkan

a. Tujuan

b. Kinerja

c. Standar

d. Jangka Waku

e. Sasaran Prioritas
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f. Tingkat Kesulitan

g. Koordinasi

Struktur

Desentralisasi

(X4)

Proses penentuan

kegiatan, nilai, orang

yang bertanggungjawab

terhadap program dan

kegiatan dalam

menentukan prioritas

program dan kegiatan

a. Wewenang menentukan

jumlah anggaran

b. Wewenang menentukan

program dan kegiatan

c. Wewenang menentukan

keterlibatan pegawai

d. Wewenang menentukan

skala prioritas

e. Wewenang menentukan

penambahan dan

pemutasian pegawai

Sistem

pengukuran

kinerja (X5)

Pemberian informasi

pada manajer dalam unit

organisasi yang dipimpin

mengenai kualitas dalam

aktivitas operasi

perusahaan.

a. Orientasi kepada kepuasan

pelanggan

b. Integrasi desain dengan

pelanggan dimasa depan

c. Pencegahan gangguan atau

penyebab kesalahan dalam

penawaran produk / jasa

d. Meminimalisasi kerusakan

produk/ jasa

e. Pemberian jaminan

produk/jasa (garansi)

f. Meminimalisasi keluhan

Kompensasi

(X6)

Sesuatu yang diterima

oleh pegawai sebagai

ganti kontribusi atas jasa

yang diberikan.

a. Tunjangan yaitu tunjangan

operasional yang diberikan

sesuai tugas karyawan,

tunjangan hari raya yang

diberikan kepada karyawan
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memadai, tunjangan

kesehatan yang diberikan

kepada karyawan memadai.

b. Insentif yaitu pemberian

insentif telah dilakukan

secara adil, karyawan

diberi kesempatan yang

sama untuk mengikuti

pendidikan serta pelatihan.

Mengukur Etika

kinerja (X7)

konsep diri dan perilaku

pribadi yang

berhubungan dengan

individu dalam diri

seseorang dan

penghayatan etika kerja

Manfaat bekerja

a. Kemakmuran masyarakat

b. Pengembangan pribadi dan

hubungan social

c. Filosofi bekerja

d. Pengendalian alam semesta

Komitmen

Profesional (X8)

intensitas identifikasi

dan keterlibatan individu

dengan profesinya.

a. Penerimaan terhadap

tujuan-tujuan dan nilai-

nilai dari profesi,

b. Kemauan untuk

menggunakan usaha yang

sungguh-sungguh guna

kepentingan profesi

c. Kepentingan untuk

memelihara keanggotaan

dalam profesi

Sumber : Dinas Kabupaten Kampar
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3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan dengan melakukan survey

dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sample penelitian.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari

para responden Sekaran (2006).

3.6.1 Uji Kualitas Data

Dikarenakan data diambil secara primer dengan menggunakan kuesioner,

maka digunakan pengujian kualitas data sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrument. Suatu intrument yang

valid mempunyai validitas yang tinggi. Dalam uji validitas pengambilan

keputusan adalah :

1) Jika r hitung ≥ r tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid

2) Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Jika telah memenuhi syarat tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa instrument tersebut telah memiliki validitas konstruk yang baik.

Sementara butir-butir pernyataan dinyatakan valid maka instrumen

tersebut layak untuk kuesioner penelitian Ghozali (2013).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indicator dari variable atau konstruk. Butir kuesioner dikatakan

reliable apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten.

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner reliable atau tidak reliable
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menggunakan Croanbach Alpha. Kuesioner dikatakan reliable jika

Croanbach Alpha > 0,60 dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah

0,60 Ghozali (2013).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi variable dependen, variable indenpenden atau keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data

dilakukan dengan uji Kolmogorov-smirnov (KS). Pedoman

pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau

merupakan distribusi normal dilihat dari :

a. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas <0.05, maka distribusi

data tidak normal

b. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas >0,05, maka distribusi

data normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode

pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai inflation

factor (VIF) dan tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas

dari multikolinearitas, Ghozali (2013).
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3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas  digunakan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada

satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik Plot antara nilai

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 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 analisisnya adalah

sebagai berikut:

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas.

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3.7 Analisis Regresi

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah metode statistik regresi interaksi atau Moderate Regression
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Analysis (MRA) yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda

seperti persamaan berikut :

Y = a+ ß1X1 + ß2X2+ ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + ß6X6 + ß7X7 + ß7X8 + e

Keterangan :

Y = kinerja manajerial

ßο = konstanta

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8= koefisien regresi

X1= akuntabilitas publik

X2= partisipasi anggaran

X3= sistem pengukuran kinerja

X4= struktur desentralisasi

X5= kejelasan sasaran anggaran

X6= kompensasi

X7= etika kerja

X8= Komitmen profesional

e = faktor kesalahan (error)

3.8 Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel

dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Langkah-
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langkah dalam pengambilan keputusan Uji T adalah: Ho : p = 0, Ha : p ≠

0.

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

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

2. Uji F (Uji simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai

F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dasar

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: Ho : p = 0, Ha : p ≠ 0

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

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

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefision determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable terikat.Nilai

koevisien determinan adalah diantara nol dan satu.nilai R2 yang kecil

berarti kemampuan variable-variabel indepanden dalam menjelaskan

variable-variabel devenden amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berati

variable-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable-varibel devenden (Ghozali,

2006).
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Untuk mempermudah menganalisis dan menguji hipotesis yang

diajukan, maka data-data yang dikumpul diolah dengan menggunakan

bantuan komputer dengan program SPSS versi 16 for windows.


