
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Subjek Penelitian  

Objek penelitian ini berlokasikan di Pemerintahan Kabupaten 

Bantul. Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti dalam 

sebuah penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007).  Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kabupaten Bantul. Sedangkan, sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2007). Sampel yang akan diteliti adalah sebagian OPD 

yang ada di Kabupaten Bantul dengan perwakilan responden dalam 

setiap OPD. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat instansi 

pemerintah daerah, yaitu pejabat setingkat kepala, kepala 

bagian/bidang, dan kepala sub bagian/seksi dari dinas pemerintahan 

Kabupaten Bantul.  

B. Jenis Data 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh 

langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara 

(Sugiyono, 2007). Penelitian ini menggunakan data primer yang 

diperoleh menggunakan kuesioner. Kuesioner diperoleh langsung 



(self) dari respondeng yang memiliki kriteria yaitu responden yang 

menjabat sebagai kepala bagian/bidang, dan kepala sub bagian/seksi 

dari dinas pemerintahan Kabupaten Bantul.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sempel 

dengan menggunakan purposive sampling, sampel yang dipilih 

berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Metode ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang representif. Kriteria-

kriteria tersebut yakni adalah: 

1. Aparat pemerintah yang telah menduduki jabatan-jabatan 

strategis seperti kepala bagian/bidang, kepala sub bagian/sub 

bidang/seksi dari badan dan dinas pemerintah daerah. 

2. Satuan kerja dalam pemerintah daerah yang menyusun dan 

melaporkan realisasi anggaran dilihat dari laporan keuangan 

yang disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di 

sebarkan secara langsung dengan menyerahkan surat izin penelitian, 

surat permohonan pengisian kuesioner dan kuisioner penelitian. 

Kuesioner diambil kembali sesuai waktu yang dijanjikan oleh pihak 

responden. 

 



E. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran 

 Variabel penelitian merupakan variabel yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). 

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. 

a) Variabel independen, merupakan variabel yang memengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain 

(variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah gaya kepemimpinan, motivasi kerja, partisipasi anggaran, 

dan kejelasan sasaran anggaran. 

b) Variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial. 

Maka X1 : Gaya Kepemimpinan 

    X2 : Motivasi Kerja 

    X3 : Partisipasi Anggaran  

    X4 : Kejelasan Sasaran Anggaran 

    Y1 : Kinerja Manajerial 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini  

yang diuraikan menjadi indikator empiris meliputi: 

a) Gaya Kepemimpinan  

 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  dalam penelitian ini diukur 

dengan 16 butir pertanyaan yang dikembangkan oleh Pratama 

(2016) dan dikembangkan kembali oleh peneliti, yang 

berpedoman pada karakteristik kepemimpinan transformasional  

yaitu pemimpin yang kharismatik, inspiratif, stimulator 

intelektual dan  konsiderator individu. 

Variabel gaya kepemimpinan diukur dengan konstruk-

konstruk menggunkan multi item variable manifest. Semua 

konstruk tesebut masing-masing ukuran dinilai dengan skala 

likert yaitu 1 sampai 5 yang berarti untuk setiap variabel 

diberikan sebanyak 5 jawaban alternatif diantaranya yaitu: 

untuk sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, untuk tidak 

setuju (ST) diberi skor 2, untuk netral (N) diberi skor 3, untuk 

setuju (S) diberi skor 4, dan untuk sangat setuju (SS) diberi 

skor 5. Jika didapatkan hasil dengan skor yang mendekati lima 

artinya gaya kepemimpinan semakin memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja manajerial. 

 

 

 



b) Motivasi  

Motivasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai derajat 

sampai dimana seorang individu ingin dan berusaha untuk 

melaksanakan suatu tugas dengan baik (Ghozali, 2002). 

Masing-masing bagian dari instrumen motivasi untuk 

pengukurannya menggunakan 5 item pertanyaan dengan 

indikator. Variabel ini menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Ghozali (2002) dan dikembangkan kembali 

oleh peneliti yang berpedoman pada karakteristik motivasi 

yaitu motivasi yang menerapkan  kerja keras. 

Variabel motivasi diukur dengan konstruk-konstruk 

menggunkan multi item variable manifest. Semua konstruk 

tesebut masing-masing ukuran dinilai dengan skala likert yaitu 

1 sampai 5 yang berarti untuk setiap variabel diberikan 

sebanyak 5 jawaban alternatif diantaranya yaitu: untuk sangat 

tidak setuju (STS) diberi skor 1, untuk tidak setuju (ST) diberi 

skor 2, untuk netral (N) diberi skor 3, untuk setuju (S) diberi 

skor 4, dan untuk sangat setuju (SS) diberi skor 5. Jika 

didapatkan hasil dengan skor yang mendekati lima artinya 

motivasi  semakin memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja manajerial. 

 

 



c) Partisipasi Anggaran 

Milani (1975) ,menyatakan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan dari 

manaje dalam penentuan anggaran, baik itu periodik maupun 

tahunan. Variabel ini menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Haryadi (2012) dan dikembangkan kembali 

oleh peneliti, yang berpedoman pada karakteristik partisipasi 

anggaran yaitu partisipasi anggaran yang menerapkan pengaruh 

terhadap anggaran dan keterlibatan. 

Variabel partisipasi anggaran diukur dengan konstruk-

konstruk menggunkan multi item variable manifest. Semua 

konstruk tesebut masing-masing ukuran dinilai dengan skala 

likert yaitu 1 sampai 5 yang berarti untuk setiap variabel 

diberikan sebanyak 5 jawaban alternatif diantaranya yaitu: 

untuk sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, untuk tidak 

setuju (ST) diberi skor 2, untuk netral (N) diberi skor 3, untuk 

setuju (S) diberi skor 4, dan untuk sangat setuju (SS) diberi 

skor 5. Jika didapatkan hasil dengan skor yang mendekati lima 

artinya partisipasi anggaran semakin memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja manajerial.` 

 

 

 



d) Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran didefinisikan sebagai gambaran 

keluasaan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, 

serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab 

terhadap pencapaiannya. Variabel ini menggunakan kuesioner 

yang dikembangkan oleh Putra (2016) dan dikembangkan 

kembali oleh peneliti yang berpedoman pada karakteristik 

kejelasan sasaran anggaran yaitu  yang menerapkan tujuan, 

kinerja, sasaran, jangka waktu, tingkat kesulitan dan 

koordinasi. 

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan 

konstruk-konstruk menggunkan multi item variable manifest. 

Semua konstruk tesebut masing-masing ukuran dinilai dengan 

skala likert yaitu 1 sampai 5 yang berarti untuk setiap variabel 

diberikan sebanyak 5 jawaban alternatif diantaranya yaitu: 

untuk sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, untuk tidak 

setuju (ST) diberi skor 2, untuk netral (N) diberi skor 3, untuk 

setuju (S) diberi skor 4, dan untuk sangat setuju (SS) diberi 

skor 5. Jika didapatkan hasil dengan skor yang mendekati lima 

artinya kejelasan sasaran anggaran  semakin memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja manajerial.` 

 

 



e) Kinerja Manajerial 

Kinerja (performance) merupakan  gambaran mengenai tingkat 

pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi 

(Mahsun,  2006). Mahoney et al. (1963) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai unit kerja dalam 

merealisasikan target yang telah ditetapkan.Variabel ini 

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mahoney et 

al. (1963) yang dikembangkan kembali oleh peneliti. yang 

berpedoman pada karakteristik kinerja manajerial yaitu yang 

menerapkan perencanaan, informasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengarahan, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara 

keseluruhan . 

Variabel kinerja manajerial diukur dengan konstruk-

konstruk menggunkan multi item variable manifest. Semua 

konstruk tesebut masing-masing ukuran dinilai dengan skala 

likert yaitu 1 sampai 5 yang berarti untuk setiap variabel 

diberikan sebanyak 5 jawaban alternatif diantaranya yaitu: 

untuk sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, untuk tidak 

setuju (ST) diberi skor 2, untuk netral (N) diberi skor 3, untuk 

setuju (S) diberi skor 4, dan untuk sangat setuju (SS) diberi 

skor 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden menunjukkan 



rendahnya kinerja aparat pemerintah daerah dan skor tinggi (5) 

menunjukkan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah. 

F. Uji Kualitas Instrumen 

Penelitian ini menggunakan pilot test sebelum penelitian yang 

sebenarnya dengan menyebar 30 kuesioner pilot test kepada 

mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan matakuliah Akuntansi 

Manajerial Pemerintah Daerah (AMPD). Setelah mendapatkan hasil 

dari pilot test, dilakukan olah data dengan SPSS versi 21. Uji validitas 

menunjukkan item-item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai 

pearson correlatin < r-tabel. Hasil uji reliabilitas semua item 

pernyataan setiap variabel dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach 

Alpha > 0,7. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur apa yang perlu 

diukur. Jika validitasnya tinggi maka semakin kecil pula tingkat 

kesalahannya, sehingga data yang digunakan merupakan data yang 

memadai. Untuk melihat validitas dari masing-masing item 

kuesioner digunakan correcteditem-total correlation. Jika r hitung > 

r table (Nazaruddin, & Agus, 2017). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-petanyaan 

yang sudah valid untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran 



tetap konsisten jika dilakukan kembali terhadap gejala yang sama. 

Pengujian dilakukan menggunakan SPSS yang dilihat dari nilai 

cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha lebih dari atau sama 

dengan 0,70 maka penelitian dinyatakan reliabel (Nazaruddin & 

Agus, 2017). 

G. Uji Asumsi Klasik 

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang 

didapatkan adalah linier dan dapat dipergunakan atau valid dalam 

peencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data 

telah berdistribusi normal, karena model regresi yang baik 

adalah data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat 

apabila nilai Asymp.sig (2 tailed) > Alpha (0,05). Uji 

normalitas data menggunakan One-sample Kolmogrov-smirnov 

Test untuk menguji apakah variabel dalam penelitian memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2011). 

b. Uji Multikolonieritas 

Multikolenieritas korelasi antara variabel independen 

dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIF) dengan krriteria : jikan angka tolerance > 0,1 dan 



VIF < 10 maka dikatakan tidak dapat gejalan multikolonieritas 

(Ghozali, 2011) 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. 

Regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya 

heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Dalam uji Glejser dijelaskan, apabila tingkat signifikan 

lebih dari alpha 0,05 maka dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

H. Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda, merupakan suatu model yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi 

linier berganda dalam penelitian ini  di formulasikan dalam 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y = Kinerja Manajerial SKPD Bantul 

X1  = Gaya Kepemimpinan 

X2 = Motivasi 

Y= α + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4+ε 



X3  = Partisipasi Anggaran 

X4  = Kejelasan Sasaran Anggaran 

α  = Konstanta  

ß  = Koefisien Beta  

ε  = Error 

a. Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui 

sebarapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi 

variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai Koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Hasil nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan, 

motivasi, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran) 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat (kinerja manajerial) 

amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

trikat. 

Penggunaan koefisien determinasi pada dasarnya 

memiliki kelemahan yaitu hasil yang bias pada jumlah variabel 

yang dimasukkan kedalam model. Tampahan pada setiap satu 

variabel bebas  pasti meningkatkan R
2 

, tidak peduli dengan 

kondisi variabel apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. Kelemahan tersebut 



sebagai bahan pertimbangan, sehingga banyak peneliti 

mengajukan nilai Adjusted R
2  

pada saat pengevaluasian untuk 

menentukan model regresi yang terbaik. Tidak seperti R², nilai 

Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan kedalam model. 

b. Uji signifikansi simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

secara bersama-sama antara variabel independen terhadap 

variabel. Bila hasil uji menghasilkan nilai sig f < alpha 0,05 

maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

c. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel 

bebas terhadap variabel terkait secara parsial (individual) 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara 

melakukan uji hipotesis ini dengancara: jika sig > α 0,05 maka 

tidak ada pengaruh secara parsial antara variable bebas dengan 

variabel terikat (hipotesis ditolak) (Ghozali, 2011). 

 


