
30

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian adalah pada PT. Kimia Farma

Trading and Distribution cabang Pekanbaru yang tepatnya berada di Jalan

Sisingamangaraja 184, Rintis, Limapuluh, Kota Pekanbaru.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini sebagian besar menggunakan data primer yang diperoleh

dari penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner. Untuk mendukung

penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang diperoleh melalui wawancara

tentang perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kuesioner. Bagian pertama kuesioner berisi identitas diri karyawan,

sedangkan bagian kedua berupa pengukuran variabel operasional yang berisi

serangkaian pertanyaan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung

(direct distribution method), yaitu mendatangi para responden secara langsung

untuk menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner.
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1.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau objek

pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam

penelitian ini yaitu karyawan PT. Kimia Farma Trading and Distribution cabang

Pekanbaru. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah

anggota yang dipilih dari populasi. Sampel penelitian didasarkan pada purposive

sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan

pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah karyawan yang memiliki

peran dalam proses penyusunan anggaran dan memiliki masa kerja minimal satu

tahun dalam periode penyusunan anggaran. Adapun jumlah karyawan yang

memenuhi kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 35 karyawan.

1.5 Operasional Variabel

1.5.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi

pada suatu nilai. Dalam penelitian ini digunakan tiga macam variabel penelitian,

yakni variabel terikat, variabel bebas, dan variabel moderasi.

a. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja.

b. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang memberikan

pengaruh baik positif maupun negatif terhadap variabel lain. Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran.
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c. Variabel moderasi (moderating variable) adalah variabel yang

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pelimpahan wewenang dan

locus of control.

1.5.2 Defenisi Operasional

3.5.2.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel independen

dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh keterlibatan manajer, pengaruh yang

dirasakan dan kontribusi manajer dalam proses anggaran. Instrumen yang

digunakan untuk mengukur partisipasi ini diadopsi dari penelitian Milani (1975)

dalam Soetrisno (2010) setiap responden diminta untuk menjawab enam butir

pertanyaan dengan memilih skala pernyataan dari skala likert 1 – 5.Skala likert 1

mengindikasikan partispasi anggaran rendah dan skala likert 5 menunjukkan

pasrtisipasi anggaran yang tinggi.

3.5.2.2 Kinerja

Dalam penelitian ini, kinerja akan dikaitkan dengan konsep kinerja

berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Kinerja diukur dengan menggunakan enam

item pernyataan yang menggambarkan tingkat kinerja dalam perencanaan,

pengorganisasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf (staffing). Instrumen yang

digunakan adalah kuesioner “self-rating” yang diadopsi dari penelitian Mahoney

dkk (1963) dalam Soetrisno (2010). Responden diminta menjawab tentang
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bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima skala jawaban. Masing-

masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala

Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja paling

rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja paling

tinggi.

3.5.2.3 Locus of control

Locus of control didefenisikan sebagai suatu karakter yang menerangkan

perbedaan individu dalam sebuah kepercayaan yang digeneralisasikan dalam

kekuatan pengendaliaan internal versus eksternal. Untuk pengukuran variabel

locus of control menggunakan The Work Locus of Control (WLCS) yang

dikembangkan oleh Spector (1988) dalam Irfan (2010) yang terdiri atas 9 butir

pertanyaan dengan menggunakan 5 poin skala likert. Dimana poin 1 diberikan

untuk jawaban yang  berarti eksternal locus of control yang tinggi, dan seterusnya

poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti internal locus of control yang tinggi.

3.5.2.4 Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang dalam penelitian ini adalah derajat pelimpahan

wewenang, berkaitan dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan

apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Instrumen yang digunakan untuk

mengukur pelimpahan wewenang ini diadopsi dari penelitian Gardon dan

Narayana (1984) dalam Soetrisno (2010). Responden diminta menjawab tentang

bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima skala jawaban. Masing-
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masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala

Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti pelimpahan

wewenang paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang

berarti pelimpahan wewenang paling tinggi

1.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yakni

partisipasi anggaran, kinerja, locus of control, dan pelimpahan wewenang.

Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran

teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (mean) dan persentase variabel.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Makna valid di sini berarti bahwa pertanyaan dalam kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk

kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan seperti yang digunakan dalam

penelitian ini, makna valid berarti setiap butir pertanyaan yang menyusun

kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi. Ukuran keterkaitan itu

sendiri dicerminkan oleh korelasi jawaban antar pertanyaan. Pertanyaan yang
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memiliki korelasi yang rendah dengan butir pertanyaan lain dinyatakan tidak

valid. (Sujianto, 2009) dalam (Mattola, 2011:28).

Dalam penelitian ini, alat uji validitas yang digunakan adalah alat uji yang

berdasarkan pendekatan construct validity, yakni dengan melihat korelasi skor per

item dengan skor total seluruh item (inter-item total correlation). Metode yang

digunakan adalah teknik korelasi produk momen (moment product correlation)

atau yang lebih dikenal dengan nama pearson correlation. Nilai korelasi yang

diperoleh (nilai korelasi per item dengan total item yang diperoleh setelah

dikorelasikan secara statistik per individu) lalu dibandingkan dengan nilai korelasi

(r) product moment. Jika rhitung lebih besar dari rtabel berarti pertanyaan dianggap

memenuhi kriteria validitas.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang berarti

keterpercayaan, keterandalan, konsistensi dan sebagainya (Azwar 2001 dalam

Mattola, 2011:28). Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian (kuesioner)

dilakukan untuk menguji apakah hasil pengukuran dapat dipercaya, dalam hal ini

jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas ditempuh dengan menggunakan metode

Cronnbach’s Alpha. Kuesioner dinyatakan reliable jika mempunyai nilai

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60.
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Model regresi yang

baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian

ini, uji normalitas dilakukan melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis

grafik dilakukan dengan menggunakan grafik normal probability plots sedangkan

uji statistik dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Suatu variabel

dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data pada grafik normal

probability plots menyebar di sekitar garis diagonal dan nilai Sig. atau

probabilitas pada uji Kolmogornov-Sirnov > 0,05.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

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

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian

dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik saccaterplot antara nilai prediksi

variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan

heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y.
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3.6.4 Pengujian Hipotesis

Untuk hipotesis 1 yakni partisipasi yang tinggi dalam penyusunan

anggaran akan meningkatkan kinerjaakan diuji dengan menggunakan regresi

linear sederhana, yaitu :

Y0 = b0 + b1X1 + e ………………………………………………(1)

Dimana : Y0 : Kinerja
X1 : Partispasi penyusunan anggaran
b0  : Konstanta
b1  : Koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran

Untuk hipotesis 2 yakni internal locus of control akan berpengaruh positif

pada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja, dan

berpengaruh negatif pada eksternal locus of control, dan untuk hipotesis 3 yaitu

ketika pelimpahan wewenang bersifat desentralisasi akan meningkatkan hubungan

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja, dibandingkan dengan

pelimpahan wewenang yang bersifat sentralisasi. Kedua hipotesis ini akan diuji

dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak, yaitu :

Y0 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3│X1 - X2 │ + e……….…………(2)

Y0 = b0 + b1X1 + b4X3 + b5│X1 – X3 │ + e……….…………(3)

Dimana : Y0 : kinerja

X1 : partispasi penyusunan anggaran

X2 : locus of control

X3 : pelimpahan wewenang

b0 : konstanta

b1 : koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran

b2 : koefisien regresi locus of control
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b3 : koefisien regresi interaksi antara locus of control
dengan partisipasi anggaran

b4 : koefisien regresi pelimpahan wewenang

b5 : koefisien regresi interaksi antara pelimpahan
wewenang dengan partisipasi anggaran

│X1 - X2│: interaksi antara locus of control dengan
partisipasi anggaran yang diukur dengan
nilai selisih mutlak

│X1 – X3│: interaksi antara pelimpahan wewenang
dengan partisipasi anggaran yang diukur
dengan nilai selisih mutlak


