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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji variabel independen yaitu 

sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan yang 

diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah serta diperkuat dengan 

komitmen organisasi. Objek penelitian merupakan lokasi/tempat dilakukannya suatu 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 

Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu pejabat pemerintah pada kantor, badan, dan 

dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul yang meliputi tingkat 

kepala baik kepala kantor/badan/dinas, sekretariat/sekretaris, kepala bidang/bagian, 

dan kepala subbidang/subbagian/seksi.  

B. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data berupa data 

primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner di Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kabupaten Bantul. Kuesioner yang disebar berisikan pernyataan-pernyataan 

tentang sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundangan, 

komitemen organisasi, dan kinerja pemerintah daerah. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh peneliti dengan cara menentukan kriteria tertentu 
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yang dianggap mampu mewakili populasi. Kriteria yang digunakan yaitu pejabat 

pemerintah yang terdiri dari tingkat kepala baik kepala kantor/badan/dinas, 

sekretariat/sekretaris, kepala bidang/bagian, serta kepala subbidang/subbagian/seksi 

dari kantor, badan, dan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut yang berisikan pernyataan-pernyataan 

seputar variabel yang diteliti dan diserahkan langsung pada narasumber dengan 

disertai surat izin penelitian dan surat permohonan pengisian kuesioner. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi 

bagaimana cara mengukur variabel. Penelitian ini menggunakan satu variabel 

dependen yaitu kinerja pemerintah daerah, dua variabel independen yaitu sistem 

pengendalian intern dan ketaantan pada peraturan perundangan, serta satu variabel 

moderasi yaitu komitmen organisasi. Masing-masing definisi operasional variabel 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen sehingga sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Kinerja 

merupakan sebagai suatu gambaran mengenai seberapa tingkat pencapaian dari hasil 

pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan/program/kebijakan pemerintah guna 

terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah yang telah tertuang di dalam 
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dokumen perencanaan daerah (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Dengan demikian, kinerja 

pemerintah daerah merupakan ukuran dari tingkat prestasi dengan hasil yang mampu 

dicapai dan merupakan cerminan dari keberhasilan dalam rangka menjalankan fungsi 

dan tugas suatu organisasi. Sehingga, perlunya pemerintah melakukan penilaian 

kinerja dengan tujuan membantu pemerintah untuk memperbaiki kinerja, membantu 

dalam pengalokasian sumber daya yang ada, sebagai pembuatan keputusan, dan 

terciptanya pertanggungjawaban organisasi terhadap publik. Variabel kinerja 

pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala tersebut 

menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral 

(N), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS). Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan oleh Hasnani (2016) dan terdiri 

dari sembilan item pernyataan mengenai perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja 

keseluruhan. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen sehingga sering disebut dengan variabel bebas. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah sistem pengendalian intern (  ) dan ketaatan pada peraturan 

perundangan (  ). 

a. Sistem Pengendalian Intern 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) merupakan suatu proses dimana yang dipengaruhi oleh manajemen guna 

menyediakan keyakinan dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan kepatuhan pada 
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peraturan perundangan yang ada, dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan 

pemerintah. Sistem pengendalian intern pada pemerintah adalah sistem pengendalian 

intern yang dilakukan menyeluruh pada lingkungan pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 

menggunakan skala likert 1-5. Skala tersebut menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak 

Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju 

(SS). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

dikembangkan oleh Prayoga (2017) dan terdiri dari dua puluh item pernyataan 

mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang tercantum dalam PP Nomor 60 

Tahun 2008. 

b. Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan kepatuhan yang diterapkan 

oleh seseorang terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk 

membuat undang-undang dimana undang-undang tersebut bersifat mengikat 

(Setyawan dkk., 2017). Sikap yang menunjukkan kemauan dalam mematuhi aturan 

dan ketentuan tersebut maka penyimpangan atau kecurangan tidak akan terjadi atau 

dapat dihindari dalam suatu organisasi dalam pemerintahan. Variabel ketaatan pada 

peraturan perundangan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala tersebut 

menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral 

(N), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS). Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan oleh Setyawan dkk (2017) dan 
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terdiri dari tujuh item pernyataan mengenai ketaatan, sanksi apabila melanggar, dan 

standar yang berlaku. 

3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Variabel moderasi dalam 

penelitian ini adalah komitmen organisasi (  ). Komitmen organisasi merupakan 

suatu situasi sejauh mana karyawan dapat memihak atau mengutamakan organisasi 

dan keinginan dalam mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Pratolo 

dan Jatmiko, 2017). Komitmen Organisasi juga merupakan suatu dukungan serta 

keyakinan yang kuat atas sasaran-sasaran dan juga nilai yang dicapai organisasi. 

Dapat pula menunjukkan sejauh mana tingkatan manjer akan bertindak untuk 

mencapai keberhasilan dari suatu organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi. 

Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala 

tersebut menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) 

Netral (N), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS). Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan oleh Hasnani (2016) dan 

terdiri dari tujuh item pernyataan mengenai komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, serta komitmen normatif. 

F. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan deskripsi atau penggambaran atas suatu data 

penelitian. Gambaran data tersebut dapat diketahui dengan menggunakan kriteria 

nilai maksimum (maximum), minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Selain 

itu, dapat membandingkan antara kisaran teoritis dan kisaran aktual. 
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G. Uji Kualitas Instrumen 

Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data 

merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya 

hasil penelitian. Selain itu, benar atau tidaknya data bergantung dari baik tidaknya 

instrumen pengumpulan data. Pengujian instrumen biasanya terdiri dari uji validitas 

dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu pengukuran kualitas dari instrumen data yang 

digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas ini dilakukan dengan uji 

homogenitas data, yaitu dilakukan dengan cara melakukan uji korelasi terhadap item-

item pernyataan dengan skor total (pearson correlation). Seluruh item pembentuk 

variabel dikatakan valid apabila memiliki korelasi (r) dari skor total masing-masing 

yaitu   0,25 atau memiliki nilai sig dari skor total masing-masing yaitu < 0,05 

dengan melihat tabel “correlations” (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Selain 

menggunakan pearson product moment, dalam pengujian validitas juga dapat 

menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu teknik analisis yang 

memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. 

Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau 

paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor 

dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas 
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berdasarkan perengkingan yang ada (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Terdapat 

beberapa output yang dihasilkan dalam pengujian dengan analisis faktor.  

Tabel output pertama dalam analisis faktor yaitu “KMO and Bartlett’s Test” 

yang berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses 

lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Caranya dengan melihat 

nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Jika nilai 

KMO MSA lebih besar dari 0,50 maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Tabel 

output kedua dalam analisis faktor yaitu “Anti-Image Matrices” yang berguna untuk 

mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis 

faktor. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,50 maka semua faktor 

pembentuk variabel tersebut tidak ada yang direduksi. Pada bagian anti-image 

correlation terdapat kode huruf (a) yang artinya tanda untuk Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) dan pertama kali yang harus dikeluarkan adalah variabel yang 

memiliki nilai MSA paling kecil atau kurang dari 0,50. 

Tabel output ketiga dalam analisis faktor yaitu “Communalities” yang 

menunjukkan seberapa besar faktor yang nantinya terbentuk mampu menjelaskan 

variabel. Untuk itu harus dilihat tabel “Communalities” pada bagian extraction. 

Semakin besar nilai extraction dari faktor tersebut maka semakin kuat hubungan 

antara variabel dengan faktor yang terbentuk yaitu apabila mendekati nilai 1 atau 

100% dan sebaliknya semakin kecil nilai extraction berarti semakin lemah 

hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel output keempat dalam analisis 

faktor yaitu “Total Variance Explained” yang menunjukkan nilai masing-masing 

komponen atau butir pernyataan yang dianalisis. Ada dua macam analisis untuk 
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menjelaskan suatu varian yaitu initial eigenvalues dan extraction sums of squared 

loadings. Pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk. 

Eigenvalues digunakan untuk menganalisis layak atau tidak suatu faktor baru. Syarat 

layak menjadi faktor baru adalah eigenvalues lebih besar atau sama dengan 1, 

sedangkan apabila terdapat faktor yang memiliki eigenvalues kurang dari 1 maka 

faktor tersebut akan dikeluarkan atau tidak digunakan. Sementara itu, pada bagian 

extraction sums of squared loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya 

faktor yang dapat terbentuk. Nilai cumulative variance menunjukkan besarnya 

tingkat keterwakilan faktor baru yang terbentuk terhadap faktor awal atau semula. 

Syaratnya apabila faktor baru yang terbentuk mampu mewakili faktor awal atau 

semula maka nilai cumulative variance lebih besar dari 60%. 

Tabel output kelima dan merupakan yang terakhir dalam analisis faktor yaitu 

“Component Matrix” yang menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-

masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Korelasi yang terbesar pada 

penelitian ini ada pada komponen satu dikarenakan masing-masing variabel 

menghasilkan satu faktor baru yang terbentuk. Korelasi tersebut juga disebut dengan 

faktor loading. Apabila faktor loading yang terbentuk lebih besar dari 0,50 maka 

menunjukkan semakin layak faktor tersebut untuk merangkum variabel yang 

dianalisis atau dapat dikatakan keseluruhan item pembentuk variabel adalah valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui seberapa jauh hasil 

pengukuran dapat dipercaya atau uji yang digunakan untuk megetahui tingkat 

kepercayaan pada kebenaran/kesungguhan jawaban instrumen. Suatu instrumen 
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penelitian yang memiliki nilai cronbach’s alpha < 0,50 maka reliabilitasnya rendah; 

nilai cronbach’s alpha antara 0,50-0,70 maka reliabilitasnya moderat; nilai 

cronbach’s alpha antara 0,70-0,90 maka reliabilitasnya tinggi; dan nilai cronbach’s 

alpha > 0,90 maka reliabilitasnya sempurna (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Dengan 

demikian, semakin tinggi nilai cronbach’s alpha maka instrumen tersebut memiliki 

tingkat konsistensi yang tinggi. 

H. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya model regresi dan apakah terdapat 

pelanggaran asumsi klasik maka uji asumsi klasik dibutuhkan. Bila suatu model 

regresi tidak memenuhi kelayakan maka analisis data tidak dapat dilakukan. Uji 

asumsi klasik meliputi: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, 

variabel dependen dan independennya atau keduanya berdistribusi normal ataupun 

tidak atau untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal. Dalam hal ini 

uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan 

memiliki distribusi normal apabila hasil analisis nilai asymp sig (2-tailed) > alpha 

0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi didapati 

ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Uji 

glejser dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu 
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dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan berbagai 

variabel independen yang ada. Suatu model regresi dapat dinyatakan tidak 

mengalami heteroskedastisitas apabila hasil analisis menunjukkan nilai sig > alpha 

0,05 yang berlaku untuk tiap variabel pada masing-masing persamaan (Nazaruddin 

dan Basuki, 2017). 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi yang tinggi 

atau hubungan pada model regresi antar variabel bebas. Jika ada korelasi yang tinggi 

di antara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya menjadi terganggu. Nilai tolerance (tolerance value) dan VIF 

(Variance Inflation Factor) dapat digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi ada 

tidaknya gejala multikolinearitas. Suatu hasil analisis dapat dikatakan tidak 

mengalami multikolinearitas apabila mempunyai hasil tolerance value > 0,10 dan 

VIF < 10 (Nazaruddin dan Basuki, 2017).  

I. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Uji hipotesis dan analisis data digunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak 

pernyataan tersebut. Uji hipotesis juga dapat memnerikan kepercayaan diri dalam 

pengambilan keputusan yang bersifat objektif serta dengan analisis data dapat 

menentukan model analisis yang sesuai dengan penelitian. 

1. Model Analisis 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

pertama dan kedua penelitian ini. Uji regresi linear berganda sendiri merupakan uji 
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yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sedangkan untuk hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini 

menggunakan uji regresi linear berganda dengan uji interaksi. Uji interaksi sering 

disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) yang merupakan persamaan 

regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya tersebut mengandung 

unsur interaksi. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Model 1 

               ........................................................................................ (1) 

Model 2 

                                  ....................................... (2) 

Keterangan   : 

     : Kinerja Pemerintah Daerah 

     : Konstanta 

      : Sistem Pengendalian Intern 

      : Ketaatan Peraturan Perundangan 

      : Komitmen Organisasi 

  ,   ,   ,   , dan     : Koefisien Regresi 

     : Error Term 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan metode pembuktian empiris untuk mengkonfirmasi 

atau menolak sebuah opini maupun asumsi dengan menggunakan data sempel. Hal 

tersebut dikarenakan hipotesis hanya sebagai teori yang sifatnya lemah dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya. 
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a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkatan kebenaran 

atas prediksi pada pengujian regresi yang dilakukan yaitu seberapa jauh variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai adjusted R square dapat 

digunakan untuk mengetahui mampu tidaknya model regresi dalam menjelaskan 

variabilitas variabel terikat atau dependen. Besarnya koefisien determinasi dari 0 

sampai 1. Suatu model regresi dapat dinyatakan memiliki kemampuan yang besar 

dalam menjelaskan apabila memiliki nilai yang mendekati 1. Sebaliknya, apabila 

model regresi memiliki nilai koefisien determinasi medekati 0 maka tingkat 

kemampuan menjelaskannya pun semakin kecil (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila hasil uji 

menghasilkan nilai sig < alpha 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen 

(Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Suatu hipotesis dapat dinyatakan terdukung 

apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nilai sig lebih kecil dari nilai 

alpha 0,05 (sig < alpha 0,05) dan melihat arahnya pada bagian   untuk mengetahui 

koefisien regresi bernilai positif atau negatif (Nazaruddin dan Basuki, 2017).    dan 

   terdukung apabila nilai sig < alpha 0,05 dan koefisien regresi    dan    pada 
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persamaan regresi model satu searah dengan arah hipotesis.    dan    terdukung 

apabila koefisien regresi    dan    pada persamaan regresi dengan interaksi model 

dua memiliki arah positif dan nilai sig < alpha 0,05. Selain itu, terdukungnya    dan 

   juga dapat dilihat melalui besarnya nilai parsial atau t. Apabila nilai t pada 

persamaan regresi dengan interaksi model dua > nilai t pada persamaan regresi tanpa 

interaksi model satu maka variabel moderasi berhasil memperkuat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  


