
47 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

terdapat di Kabupaten Sleman. Subyek dari penelitian ini adalah aparatur pemerintah 

daerah atau pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran, khususnya Kepala dan 

Kepala Bidang yang ada di SKPD Kabupaten Sleman. 

 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Pengumpulan data primer 

ini menggunakan metode survey, yaitu dengan membagikan instrument kuesioner kepada 

seluruh responden. Instrument kuesioner mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan 

variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini juga mengunakan data 

sekunder yang diperoleh dari media masa serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan 

judul peneliti. 

 

C. Populasi 

Populasi (population) yaitu sekelompok atau perkumpulan orang, kejadian atau 

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu organisasi.  Populasi 

dalam  penelitian ini adalah pejabat struktural, terdiri dari pejabat Eselon III dan IV pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Pejabat ini dipilih karena memiliki 

wewenang dan peran penting dalam pelaksanaan atau aktivitas manajerial yang menjadi 

tanggungjawabnya dalam proses penyusunan anggaran. 
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D. Teknik Sampling  

Sampel dalam  penelitian  ini adalah pejabat Eselon III dan IV Badan dan Dinas 

pada SKPD Kabupaten Sleman. Alasan  peneliti hanya memilih Badan dan Dinas saja 

dikarenakan untuk mempersempit ruang lingkup dan waktu penelitian. Responden dalam 

penelitian ini yaitu pejabat eselon III dan IV yang terdiri dari kepala bagian/bidang dan 

kepala subbagian/subbidang/seksi di Badan dan Dinas Kabupaten Sleman. Dalam  

penelitian ini untuk pertimbangan biaya, waktu dan tenaga peneliti menggunakan metode 

sampel menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

n = Besarnya ukuran sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Presisi yang diingin untuk diambil (10%) 

 

Jadi, dimasukkan kedalam rumus Slovin maka didapat jumlah sampel berikut : 

 

   ,91 maka dibulatkan menjadi 99 orang. 

Tabel 3.1 

Daftar Nama SKPD 

No. Nama Instansi  Eselon 

III  

Eselon 

IV 

Total 

1. Dinas Kesehatan 718 55 773 

2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga 

2.503 4.578 7.081 

3. Dinas Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan 

269 45 314 

4. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 75 16 91 

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 29 7 36 
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6. Dinas Pekerja Umum dan Perumahan 60 15 75 

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika 

64 7 71 

8. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan 

Mineral  

35 9 44 

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi 

48 7 55 

10. Dinas Pasar 31 6 37 

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 37 8 45 

12. Dinas Pendapatan Daerah 33 9 42 

13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

77 9 86 

14. Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

44 22 66 

15. Badan Kepegawaian Daerah 48 9 57 

16. Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemberdayaan Perempuan 

87 27 114 

17. Badan Lingkungan Hidup 35 8 43 

18. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu 

44 12 56 

Jumlah 9.124 

Sumber : bkd.slemankab.go.id 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dalam 

penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Kuesioner yang digunakan adalah disusun berdasarkan dari faktor-faktor 

partisipasi anggaran, asimetri informasi, komitmen organisasi dan senjangan anggaran. 

Penyusunan instrument kuesioner berdasarkan skala Likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Setelah 

kuesioner diisi oleh responden, peneliti menginput data kemudian mengolah data tersebut. 

Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa studi pustaka terhadap literatur dan 

sumber informasi yang telah dipublikasi. 
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F. Skala Pengukuran Variabel 

Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan model skala 

likert yaitu dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan 

kuesioner. 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

No Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Senjangan Anggaran 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007) budgetary slack adalah perbedaan 

jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik 

dari organisasi. Senjangan anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang telah 

direncanakan dengan pelaksanaan sesungguhnya yang umumya sengaja dilakukan 

untuk kepentingan pribadi dari pelaksana anggaran tersebut. 

Variabel dependen (Y) yaitu senjangan anggaran diukur dengan 6 pertanyaan 

dengan masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert dengan 1 

sampai 5. 

Variable senjangan anggaran diukur dengan instrument yang digunakan oleh 

Karsam (2013) yang terdiri dari lima pertanyaan dan satu pertanyaan negatif, dengan 

indikator : 

1. Standar anggaran 

2. Perilaku anggaran 
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3. Anggaran ketat 

4. Tekanan anggaran 

5. Efisiensi anggaran 

6. Target anggaran 

 

2. Partisipasi anggaran 

Menurut Brownel dan Mc. Innes (dalam Arifin, 2012) partisipasi anggaran 

yaitu keikutsertaan individu berupa perilaku, pekerjaan, dan aktifitas oleh aparat 

pemerintah selama proses penyusunan anggaran tersebut berlangsung. Partisipasi 

anggaran merupakan salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen yang 

akan mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita 

organisasi (Anthony dan Govindarajan 2007). 

Variabel bebas (X1) diukur dengan 7 pertanyaan yang masing-masing diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5. Variabel partisipasi anggaran 

diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Miyati (2014)  dengan indikator 

sebagai berikut : 

1. Keterlibatan manajer 

2. Alasan atasan merevisi anggaran 

3. Frekuensi memberikan pendapat/usulan 

4. Pengaruh manajer dalam anggaran akhir 

5. Kontribusi dalam penyusunan anggaran 

6. Frekuensi penyampaian pendapat 
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3. Komitmen Organisasi 

Komitmen merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memihak 

organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge 2007). 

Pengukuran variabel bebas (X2) yaitu dengan 7 pertanyaan dengan masing 

masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5. 

Variabel komitmen organisasi diukur dengan instrumen yang digunakan oleh 

Setiyanto (2011) dengan indikator : 

1. Perasaan bangga terhadap organisasi 

2. Loyalitas dalam bekerja 

3. Senang bekerja untuk organisai 

4. Perubahan tidak ingin menimbulkan pindah bekerja 

5. Kepeduian terhadap masa depan organisasi 

 

4. Asimetri Informasi 

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana bawahan memiliki banyak 

informasi mengeni perusahaan atau instansi tempatnya bekerja dibanding dengan 

atasannya (Dunk dalam Widiastuti, 2006). 

Pengukuran variabel bebas (X3) yaitu dengan 6 pertanyaan dengan masing-

masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5. 

Variable asimetri informasi diukur dengan instrument yang digunakan (Widiastuti, 

2006) : 

1. Kecukupan informasi 

2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal 

3. Kinerja potensial 

4. Teknis pekerjaan 
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5. Mampu menilai dampak potensial 

6. Pencapaian bidang kegiatan. 

Table 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi/Sum

ber 

Indikator Skala 

Ukur 

Sumber 

Data 

Alat 

Analisa 

1. Independ

en : 

Partisipasi 

anggaran 

(X1) 

 

Keikutsertaan 

individu 

berupa 

perilaku, 

pekerjaan, dan 

aktifitas oleh 

aparat 

pemerintah 

selama proses 

penyusunan 

anggaran 

tersebut 

berlangsung 

(Brownel dan 

Mc. Innes 

dalam Arifin, 

2012) 

1. Keterlibatan 

manajer 

2. Alasan atasan 

merevisi 

anggaran 

3. Frekuensi 

memberikan 

pendapat/usul

a 

4. Pengaruh 

manajer 

dalam 

anggaran 

akhir 

5. Kontribusi 

dalam 

penyusunan 

anggaran 

6. Frekuensi 

penyampaian 

pendapat 

(Miyati,2014) 

Skala 

Likert 

 

Primer Regresi 

2. Independ

en : 

Komitmen 

Organisasi 

(X2) 

Komitmen 

merupakan 

suatu keadaan 

dimana 

seorang 

individu 

memihak 

organisasi 

serta tujuan-

tujuan dan 

keinginannya 

untuk 

mempertahan

kan 

keangotaanny

a dalam 

organisasi. 

(Robbins dan 

Judge, 2007) 

 

1. Perasaan 

bangga 

terhadap 

organisasi 

2. Loyalitas 

dalam bekerja 

3. Senang 

bekerja untuk 

organisasi 

4. Perubahan 

tidak ingin 

menimbulkan 

pindah kerja 

5. Kepedulian 

terhadap 

masa depan 

organisasi 

(Setiyanto, 2011) 

 

Skala 

Likert 

 

Primer Regresi 
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3. Independ

en : 

Asimetri 

Informasi 

(X3) 

Keadaan 

dimana 

bawahan 

memiliki 

banyak 

informasi 

mengeni 

perusahaan 

atau instansi 

tempatnya 

bekerja 

disbanding 

dengan 

atasannya . 

(Dunk dalam 

Widiastuti, 

2006) 

1. Kecukupa n 

informasi 

2. Hubungan 

input-output 

yang ada 

dalam operasi 

internal 

3. Kinerja 

potensial 

4. Teknis 

pekerjaan 

5.  Mampu 

menilai 

dampak 

potensial 

6. Pencapaian 

bidang 

kegiatan 

(Widiastuti, 2006) 

 

Skala 

Likert 

 

Primer Regresi 

4. Dependen 

: 

Senjangan 

Anggaran 

(Y) 

Selisih antara 

sumber daya 

yang 

sebenarnya 

diperlukan 

untuk secara 

efisien 

menyelesaika

n suatu tugas 

dan jumlah 

sumber daya 

yang lebih 

besar dan 

diperuntukkan 

bagi tugas 

tersebut. 

(Anthony dan 

Govindarajan, 

2007) 

1. Standar 

anggaran 

2. Perilaku 

anggaran 

3. Anggaran 

ketat 

4. Tekanan 

anggaran 

5. Efisiensi 

anggaran 

6. Target 

anggaran 

(Karsam,2013) 

Skala 

Likert 

 

Primer Regresi 

 

H. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang merupakan suatu tehnik 

atau prosedur untuk menguji hipotesis penelitian. Metode ini menggunakan pengujian 

penelitian seperti, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji 
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reabilitas) serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis dan uji F. 

 

I. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan gambaran 

umum demografi responden penelitian serta deskripsi tentang variabel-variabel penelitian 

untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan nilai minimal, 

maksimal, rata-rata (mean), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari setiap 

variabel yang digunakan oleh peneliti. Metode deskriptif adalah metode analisis data 

dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan 

secara general sehingga analisis deskriptif membantu peneliti dalam memahami objek 

penelitiannya.  

 

J. Pengujian Kualitas Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner maka 

kualitas kuesioner dan kesanggupan kuesioner dalam menjawab pertanyaan merupakan 

hal yang sangat penting. Teknik yang digunakan untuk mengukur kuaitas data ada dua 

konsep yaitu validitas dan reabilitas. Teknik ini digunakan untuk menghindari penelitian 

menghasilkan kesimpulan yang bias. 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji tingkat valid atau tidaknya kuisioner 

penelitian dengan cara melihat nilai Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antara lain nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. 
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Apabila  nilai Pearson Correlation < 0,05; maka item pernyataan dalam instrument 

kuesioner tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2011). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variable yang dugunakan 

benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten 

meskipun berkali-kali diuji. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan 

menghasilkan Croanbach Alpha. Melihat tingkat reliabilitas dari setiap instrument 

kuesioner yang digunakan. Suatu instrument diakatakan reliabel apabila memiliki 

nilai Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,60 (Sekaran, 2006). 

 

K. Uji Asumsi Klasik 

Peneliti kemudian melakukan pengujian dengan uji asumsi klasik untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji 

asumsi klasik yang akan dilakukan adalah Uji Normalitas, Autokorelasi, 

Multikolonieritas serta Heteroskedastisitas. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat 

dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. 

Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2011). 

Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal pada grafik. Dasar pengembilan jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti atau garis diagonal, maka regresi mengikuti garis normalitas, 
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sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi artinya terdapat adanya korelasi observasi t dengan data 

observasi t-1 (sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual   (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). (Ghozali, 2011). 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukannya korelasi antar variable bebas (independen). Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan cara melihat nilai Tolerance 

and Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai  VIF 

dari suatu variabel < 10 maka tidak terdapat multikoleniaritas diantara variable 

independent, sedangkan nilai tolerance > 0,1 (Ghozali, 2011). 

 

4. Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedasitisitas adalah uji penelitian untuk menguji tentang sama atau 

tidaknya suatu varian dari residual observasi yang satu pada observasi yang lain. 

Residual varian memiliki varian yang sama maka disebut homokedastisitas, apabila 
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varian tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan 

baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section 

mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas maka peneliti menggunakan uji glejser yaitu dengan meregresi 

variabel dependen dengan nilai absolute dari residual (Abs_Res). Dikatakan tidak 

terjadi heteroskedasitas apabila nilai sig > 0,05. (Ghozali, 2011) 

 

L. Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terkait) 

dengan satu atau ebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populas atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011). Analisis 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi llinier berganda digunakan untuk 

menguji adakah pengaruh antara partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan asimetri 

informasi terhadap senjangan anggaran. Persamaan regresi linier berganda meliputi : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan :  

Y   =  Senjangan anggaran  

X1  = Partisipasi anggaran 

X2  = Komitmen organisasi 

X3  = Asimetri Informasi  

α  = Konstanta  

β1 ,β2 ,β3 = Koefisiensi Masing-Masing Variabel 

e   = Koefisien Eror 
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M. Uji T (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen seara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), 

(Ghozali, 2011). Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi t-hitung dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima. 

b. Jika nilai signifikansi t < 0,05, maka H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

N. Uji Koefisien Determinasi (Adj R
2
) 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan 

variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan oleh angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu). Nilai R
2
 

menunjukkan angka nol maka variabel independen tidak berpengaruh atau tidak 

mempengaruhi variabel dependen, namun apabila nilai koefisien determinasinya (R
2
) 

semakin mendekati angka 1 (satu) maka variabel dependen semakin berhubungan dengan 

variabel independen. (Ghozali, 2011) 

 

O. Uji Statistik F (Uji Signifikasi Simultan) 

Peneliti juga menggunakan uji tambahan yaitu uji F. Pada dasarnya Uji Statistik F 

ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 
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penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011), sebagai berikut: 

a. Sig < α (0,05), maka diterima. Berarti bahwa secara simultan ketiga variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Sig > α (0,05), maka ditolak. Berarti bahwa secara simultan ketiga variabel 

independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 


