
III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena

dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu

metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel

bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh

kedua variabel tersebut.

Singarimbun (2003:46) mengatakan mengenai metode eksplanasi yaitu: “Apabila

peneliti menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal antara variabel-variabel

melalui pengujian hipotesis maka dinamakan penelitian penjelasan (Eksplanatory

Research).”

3.1 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pengawasan fungsional sebagai

variabel bebas dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai variabel terikat. Untuk mempermudah pengukuran variabel-

variabel tersebut, penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Variabel bebas (Independent Variabel) adalah pengawasan fungsional, yaitu

pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas

dan fungsi dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian,
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pengusutan, dan penilaian dalam hal ini melakukan pengawasan adalah

Inspektorat Provinsi Lampung. Indikator pengawasan optimal yaitu:

a. Pemeriksaan, merupakan bentuk kegiatan dengan cara melihat dengan

teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah benarnya, dan

sebagainya) pengawas harus melakukan pengawasan berdasarkan jadwal

pada saat pengawasan yang dilakukan, penyusunan program kerja tahunan,

pengumpulan dan penelaahan dari informasi terhadap pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pengkajian, merupakan kegiatan dari pengawas untuk melakukan

pengkajian terhadap dokumen dan jumlah tenaga ahli diperlukan dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Pengusutan merupakan kegiatan dari pengawas dengan cara mengamati

atau mengecek dengan cermat untuk mencari adanya bahan bukti

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Penilaian merupakan kegiatan dari pengawas untuk menilai tingkat

keberhasilan dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah efektivitas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditentukan dan

direncanakan sebelumnya, yang pengukurannya dilihat dari tanggung jawab,

mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan

pengendalian.
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3.2 Definisi Operasional

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No. Variabel Indikator Nomor
Pertanyaan

a. Pengawasan
1) Jadwal pengawasan yang

dilakukan
1,2

2) Penyusunan program kerja
pengawasan tahunan

3

3) Pengumpulan dan penelaahan dari
informasi

4,5

b. Pengkajian
1) Dokumen yang diperlukan 6
2) Jumlah tenaga ahli yang

diperlukan
7

c. Pengusutan
Mencari bahan bukti 8

d. Penilaian

1. Pengawasan
Fungsional

Tingkat keberhasilan 9,10
a. Tanggung jawab 1,2
b. Mampu memenuhi kewajiban

keuangan
3,4

c. Kejujuran 5,6

d. Hasil guna 7,8

2. Efektivitas
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah

e. Pengendalian 9,10

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-

literatur; buku-buku, koran, peraturan perundangan dan lain-lain yang

menyangkut kajian penelitian yaitu pengawasan fungsional dan efektivitas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung ke lokasi yang telah ditentukan melalui:

a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung

dan mencatat informasi-informasi dari Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung.

b. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab

secara langsung antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan

penelitian ini baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun

pihak-pihak yang akan dihubungi yaitu; Pegawai Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Lampung dan Pegawai Inspektorat Provinsi Lampung.

c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi atau data dari responden mengenai masalah yang

diteliti. Angket ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan

tertulis yang dilengkapi dengan jawaban yang dapat dipilih oleh responden

dari Pengawas Inspektorat Provinsi Lampung.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono, (2002:89) mengemukakan bahwa populasi adalah: “wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian

ditarik kesimpulannya.
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Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah pegawai pengawas

fungsional Inspektorat Provinsi Lampung yang berjumlah 39 orang.

3.4.2 Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penentuan sampel angket yaitu dengan

mengambil seluruh pegawai Pengawas Fungsional pada Inspektorat Provinsi

Lampung. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 responden dengan

menggunakan metode Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk

seluruh anggota populasi atau sensus (Arikunto, 2002:112).

3.5 Pengolahan Data dan Analisisnya

3.5.1 Pengujian Persyaratan Instrumen

Uji coba instrumen diberlakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan tersebut benar-benar valid, yang dimaksud valid adalah data yang

terkumpul sesuai dengan data yang ada di lapangan, sedangkan yang dimaksud

reliabel adalah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur yang digunakan mampu

memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang

berbeda. Untuk uji coba, maka perlu diperhatikan beberapa cara  dan pelaksanaan

uji coba. Setelah diadakan uji coba instrumen, untuk mengetahui dan memilih

butir-butir item yang valid, jika butir-buitr tersebut valid, maka butir tersebut

dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Uji coba instrumen yang

dilakukan melalui uji validitas dan realibilitas instrumen.
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1. Uji Validitas Angket

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen,

maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut

Ghozali (2001:42) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk

mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner.

Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r hitung

lebih besar atau sama dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu

dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai Coorrected Item Total

Correlation.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Jika r hitung > r tabel, maka kuiseoner valid

b. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas menurut Ghozali (2001:47) adalah alat ukur untuk mengukur

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara

menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus

Alpha Cronbach Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur

(kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan

berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama,
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cara mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dimana pada

pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS.

3.5.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanasi karena menjelaskan

pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.  Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Singarimbun (1995:5) dalam buku Metode

Penelitian Survei yang menyatakan bahwa: “Apabila peneliti menjelaskan

pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka

dinamakan penelitian penjelasan (explanatory research)”.

1. Analisis Kualitatif

Untuk menganalisis variabel univariat dari masing-masing variabel digunakan

Tabel Distribusi Frekuensi. Teknik pengukuran yang dipakai dalam penelitian

ini adalah berupa angket yang dibuat berdasarkan indikator kedua variabel

dengan menggunakan skala interval. Peneliti menggunakan skala interval yang

terdiri dari 5 nilai dalam arti pada setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif

jawaban yang menunjukkan arti kategori:

a. Sangat baik (5)

b. Baik (4)

c. Cukup baik (3)

d. Tidak baik (2)

e. Sangat tidak baik (1)



25

Untuk mengetahui setiap kategori tesebut, terlebih dahulu penulis tentukan

intevalnya, yaitu:

Interval =
jawabanalternatifJumlah

dahSkor teren-nggiSkor terti

(Sugiyono, 2003:29)

Dengan demikian dapat diperoleh interval untuk setiap kategori jawaban yaitu:

80,0
5

15




Interval dari masing-masing kategori dapat ditentukan dengan skor berikut:

Tabel 2. Interval Jawaban dan Kategori Jawaban

Kategori Jawaban
Interval Jawaban Pengawasan

Fungsional
Efektivitas Pelaksanaan

Anggaran
4,24 – 5,04 Sangat baik Sangat efektif
3,43 – 4,23 Baik Efektif
2,62 – 3,42 Cukup baik Cukup efektif
1,81 – 2,61 Kurang baik Kurang efektif
1,00 – 1,80 Tidak baik Tidak efektif

2. Analisis Kuantitatif

Kemudian, untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat digunakan rumus Korelasi Product Moment, sebagaimana dinyatakan

oleh Sugiyono (2003:212): “Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari

hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua

variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau

lebih adalah sama”.
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Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu:
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Keterangan:
rxy = nilai koefisien
∑x = total skor untuk variabel bebas
∑y = total skor variabel terikat
∑xy = total skor untuk variabel bebas dan variabel terikat
∑x2 = total kuadrat skor varibel bebas
∑y2 = total kuadrat skor variabel terikat
n = jumlah responden
(Sugiyono, 2003:212)

Kuat tidaknya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi.

Nilai koefisien korelasi dapat diperoleh dari rumus Pearson Product Moment

tersebut. Nilai koefisien nantinya akan terletak antara –1 ≤ 0 ≤ 1. Nilai r yang

diperoleh bertanda positif menunjukkan korelasi antara nilai x dan y positif.

Dan sebaliknya jika nilai r yang bertanda negatif, menunjukkan korelasi antara

x dan y negatif.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan

tabel berikut:

Tabel 3. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefesien korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

               0,00 – 1,99 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

(Sugiyono, 2003:216)
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Dalam menentukan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat

digunakan rumus Koefisien Determinasi yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu:

R = (r)2 x 100%

Keterangan:
R  =  koefisien determinasi
r  =  koefisien korelasi
(Sugiyono, 2003:216)

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap rendahnya nilai R, digunakan

kriteria yang dikemukakan oleh Guilford sebagaimana seperti dikutip Jalaludin

Rahmat, sebagai berikut:

Tabel 4. Pedoman untuk memberikan penafsiran Koefisien Determinasi

Besarnya Nilai R Interpretasi
> 81% Sangat Tinggi

50% - 81% Tinggi/Kuat
17% - 49% Cukup Berarti
5% - 16% Rendah tapi Pasti

< 4% Rendah Sekali
              (Rahmat, 1997:29)

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengetahui bagaimana variabel

terikat (y) dapat diprediksikan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan

variabel bebas (x). Rumusnya adalah:

Y = a + bX

Keterangan:
Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan

atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel
independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan

X =  Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
(Sugiyono, 2003:244)
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Menurut Sugiyono (2003:245) harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai

berikut:

a =
n

X)(.bY    
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Guna menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Hipotesis Alternatif (Ha)

sebagai berikut:

Ha : r ≠ 0 Ada pengaruh antara pengawasan fungsional terhadap efektivitas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

rumus :

t   =
2)r(1(

2-n
r



Keterangan :
t   = Pengujian koefisien korelasi
r   = Koefisien korelasi parsial
n  = Jumlah sampel yang diteliti


