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A. Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Magelang yang berjumlah 25 OPD. Dalam penelitian ini sampel 

penelitiannya adalah kepala instansi, bendahara pengeluaran instansi, sekertaris 

instansi, dan bagian perencanaan program setiap Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Magelang.  

 Kabupaten Magelang dipilih sebagai populasi karena dalam perkembangan 

nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten, Kabupaten Magelang berturut-

turut dari tahun 2013 hingga 2015 mendapatkan predikat CC dengan nilai 

akuntabilitas kinerja 50,90; 51,06; dan 54,10. Dengan demikian hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi khususnya pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat 

meningkatkan nilai akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten 

Magelang.  

B. Jenis Data 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

ini menggunakan data primer. Data primer berasal dari survei yang dilakukan dalam 

bentuk penyebaran kuesioner pada kepala dan pengguna anggaran pada setiap 
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Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang dikumpulkan secara 

khusus dan berkaitan langsung tentang permasalahan yang diteliti. 

C. Teknik Pengumpulan Sampel 

 Sampel penelitian ini adalah kepala instansi, bendahara pengeluaran 

instansi, sekertaris instansi, dan bagian perencanaan program setiap Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

anggaran. 

3. Menyiapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan memverifikasi 

surat pertanggung jawaban (SPJ). 

4. Menyiapkan dokumen dan pelaporan keuangan. 

5. Membuat dokumen dan mencatat pembukuan. 

6. Menyusun APBD dan perubahannya. 

7. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD). 

 Kriteria yang digunakan tersebut untuk pengambilan sampel bertujuan agar 

lebih signifikan dalam pengambilan data.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari para 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan pengguna anggaran 

pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan kuesioner. Pada setiap Organisasi Perangkat Daerah akan 

diambil beberapa responden sesuai kriteria yang telah ditetapkan peneliti untuk 

melakukan pengisian kuesioner penelitian.  

 Adapun tabel petunjuk pengisisan kuesioner untuk menjawab pertanyaan 

sesuai dengan kondisi pekerjaan dengan memberi tanda check list () pada tabel 

pertanyataan yang telah disediakan dalam kuesioner dengan memilih sesuai 

ketentuan. 

E. Definsi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

  Burn (1978) dalam Ali (2012) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional ini merupakan sebuah langkah dimana 

seorang pimpinan berusaha guna meningkatnya dorongan atau motivasi 

serta moralitas kerja menjadi lebih baik dari sebelumnya bahkan melebihi 

harapan yang ditentukan. 

  Instrument gaya kepemimpinan transformasional dalam penelitian 

ini diukur dengan 18 butir pertanyaan yang dikembangkan oleh Pratama 

(2016) yang berpedoman pada karakteristik kepemimpinan 

transformasional yang dinyatakan oleh Bass (1990) yaitu pemimpin yang 
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kharismatik, inspiratif, stimulator intelektual serta konsiderator individu. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di ukur dengan skala likert 1 sampai dengan 

5. Semakin tinggi skor menunjukkan efektifitas penerapan anggaran 

berbasis kinerja semakin baik 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia diartikan sebagai kemampuan 

individu dalam menyelesaikan tugas serta amanah yang telah diserahkan 

berbekal pendidikan baik formal maupun non formal, pelatihan-pelatihan 

yang pernah diikuti, serta pengalaman kerja yang mumpuni (Arifianti, 

2011). 

Instrumen sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur dengan 

6 item pertanyaan yang dikembangkan Sudiarianti (2015) yang berpedoman 

pada tiga dimensi indikator kompetensi sumber daya manusia antara lain 

adalah pengetahuan, keterampilan serta perilaku. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi skor 

menunjukan efektifitas penerapan anggaran berbasis kinerja semakin baik. 

3. Good Governance 

  Tata kelola yang baik (good governance) merupakan salah satu 

fungsi pemerintah guna pelayanan masyarakat yang lebih baik pada segala 

aspek dengan penerapan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

(Ulum dan Sofyani, 2016). 
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Instrumen good governance dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan 6 butir pertanyaan yang dikembangkan Sriharioto dan Ratna 

(2012) yang mencakup didalamnya prinsip-prinsip utama dalam good 

governace yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5. Semakin 

tinggi skor menunjukkan efektifitas anggaran berbasis kinerja semakin baik. 

4. Efektifitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggran berbasis kinerja menurut Sembiring (2009),  merupakan 

proses penyusunan anggaran yang berfokus pada manfaat dari kegiatan atau 

program kerja dari organisasi, yang mana setiap kegiatan atau program kerja 

tersebut harus dapat diukur manfaat kinerjanya. Penekanan utama dalam 

sisetm anggaran berbasis kinerja adalah output atau prestasi kerja yang dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan yang diharapkan anggran yang disusun 

mengarah pada 3E (efektivitas, efisien, dan ekonomis).  

  Instrumen anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini diukur 

dengan 8 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Achyani dan Cahya 

(2011) yang mencakup prinsip-prinsip mendasar dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja yaitu transparan dan akuntabel, disiplin, adil, 

efektif dan efisien, serta disusun menggunakan pendekatan kinerja. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 

5. Semakin tinggi skor menunjukan efektifitas anggaran berbasis kinerja. 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Uji Hipotesis Data 



6 
 

 
 

Dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditentukan, maka 

harus menggunakan teknik analisis yang akurat agar kebenarannya bisa 

dipertanggungjawabkan. Pengujian ini dilakukan melalui beberapa langkah yaitu : 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambaran atau mendeskripsikan suatu 

kumpulan data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), minimum, 

maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif 

merupakan proses modifikasi data penelitian menjadi bentuk tabulasi data 

responden yang didapat melalui kuesioner dan penjelasannya sehingga 

mudah diinterprestasikan. 

b. Uji Validitas 

Pengujian ini digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner. 

Kuesioner dinyatakan valid jika dapat mengukur serta mengungkapan data 

dari variable yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini yang diukur 

adalah gaya kepemimpinan transformasional, kometensi sumber daya 

manusia, good governance, dan efektifitas implementasi anggaran berbasis 

kinerja. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan aplikasi 

Partial Least Square (PLS) pada tahapan berikut : 

a) Convergent Validity.  

 Nilai covergen validity merupakan nilai loading factor pada 

variabel laten terhadap indikator-indikatornya. Ukuran refleksif 

individual dapat dikatakan baik apabila korelasi indikator 

terhadap konstruknya memiliki nilai > 0,70. Namun menurut 
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Ghozali (2011) nilai loading 0,50 sampai 0,60 bisa dikategorikan 

cukup baik.  

b)  Discriminant Validity.  

 Nilai ini membandingkan nilai square root of Average 

Variance (AVE) terhadap korelasi antara konstruk lainya yang 

ada dalam model. Bila akar kuadrat AVE pada masing-masing 

konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antar konstruk 

dengan konstruk lainya, maka nilai discriminant validity-nya 

dikatakan baik (Sipayung, 2015). Pengukuran ini melihat nilai 

AVE untuk mengukur reabilitas nilai komponen variabel laten 

dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan composite reability. 

Direkomendasikan nilai AVE yaitu > 0,50. Selain itu validitas 

diskriminan juga diukur menggunakan Fornell-Larcker Kriteria 

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan setiap indikator 

lebih besar dari konstruk lainya, artinya konstruk laten dapat 

memprediksi indikator lebih baik dari konstruk lainya. 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini terdapat pada tahapan composite 

reliability. Pengujian ini dilihat melalui composite reability dan cronbach’s 

alpha. Cronbach’s alpha cenderung lower bound estimate reliability, 

sedangkan composite reability untuk menentukan apakah konstruk 

memiliki reliabilitas yang tinggi atau tidak. Nilai cronbach’s alpha 

diharapkan lebih besar dari 0,6 untuk semua konstruk. Data yang memiliki 
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composite reliability lebih besar dari 0,7 maka dapat diartikan mempunyai 

reliabilitas yang tinggi.  

d. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berada pada tahapan uji 

model struktural (inner model). Inner model (inner relation, structural 

model, atau`substantive theory) mendeskripsikan hubungan antara variabel 

laten berdasarkan substantive theory. Uji pada model ini dilakukan untuk 

menguji hubungan antara konstruk laten. Beberapa uji untuk model 

struktural antara lain : 

a. R Square pada konstruk endogen.  

 Pengujian terhadap model struktural dilakukan 

menggunakan uji goodness-fit model yaitu dengan melihat nilai 

R-square. Nilai R-Square merupakan koefisien determinasi pada 

konstruk endogen. Nilai R-Square sebesar 0.67 (kuat), 0.33 

(moderat) dan 0.19 (lemah). Perubahan nilai pada R-Square 

dapat digunakan sebagai tolak ukur pengaruh substantif variabel 

laten independen tertentu terdapat variabel laten dependen 

(Sipayung, 2015). 

b. Estimate for Path Coefficients 

 Estimate for Path Coefficients adalah nilai koefisien jalur 

atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Untuk 

mengujiannya dilakukan menggunakan prosedur bootrapping 

dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikan 
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pada t-statistik (Sipayung, 2015). Apabila nilai α (alpha) = 5% 

dan t-statistik > 1,96 maka hasilnya dapat dikatakan signifikan. 

Dan pengujian arah penentuan hipotesis dilihat pada nilai 

original sample, nilai yang positif menunjukkan arah hipotesis 

yang positif dan nilai negatif menunjukkan arah hipotesis yang 

negatif. 
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