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3.2.2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubbag 

Keuangan atau Anggaran yang dianggap mampu serta mewakili untuk 

menggambarkan kinerja aparat pemerintah daerah dari setiap instansi/dinas secara 

keseluruhan.  Berdasarkan uarian di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 141 responden yang tersebar di 47 SKPD.   

Tabel 2.1  

 Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sampel Penelitian 

 

No. Uraian Jabatan Jumlah Pegawai 

1 Kepala Bidang  60 

2 Kepala Seksi  30 

3 Kasubbag Keuangan 51 

 Jumlah 141 
Sumber : Pemda Kota Bandar Lampung (data diolah, 2013) 

3.3.    Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu 

metode pengumpulan sampel non probability sampling.  Metode ini dipilh karena 

dapat memudahkan pengambilan sampel responden dalam penelitian ini. 

Kuisioner disebar mulai dari 06 November 2013 – 31 Desember 2013.  Cara 

pengumpulan kuisioner disebarkan kepada responden di setiap SKPD Se-Kota 

Bandar Lampung dengan cara diserahkan langsung ke masing-masing SKPD.  

Setelah diberikan jangka waktu tertentu untuk mengisi kuisioner tersebut, 

selanjutnya dikonfirmasikan kembali kepada responden dan kemudian data yang 

telah terkumpul oleh peneliti dijadikan sebagai data primer.  Kuisioner yang 

dibagikan telah dirancang untuk tetap menjaga kerahasiaan responden dengan 
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tidak mencantumkan identitas diri responden dan untuk memudahkan pengisian 

kuisioner dengan melampirkan penjelasan petunjuk pengisian yang dibuat singkat 

dan jelas.  Pemilihan dengan model kuisioner ini, didasarkan atas pertimbangan 

bahwa responden memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 

responden mempunyai kebebasan memberikan jawaban.  

Teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah 

suatu teknik pengukuran data untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian, dimana variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator, kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pernyataan, Julianita (2011).  

3.4. Operasional Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian pada dasarnya sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2007). Variabel-variabel dalam 

penelitian ini yaitu :  

3.5  Pengukuran Instrumen   

3.5.1.  Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Brownell (1986) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai suatu proses partisipasi 

individu akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi 

mereka pada sasaran. Berikut ini dimensi dalam partisipasi anggaran keterlibatan 

aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran, merevisi anggaran, usulan tentang 

anggaran, banyaknya input, memandang kontribusi / pendapat dalam penyusunan 
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anggaran.  Variabel partisipasi penyusunan anggaran diukur dengan menggunakan 

skala likert 5 poin (five point likert scale) dimulai dari poin 1 tidak pernah (TP), 

poin 2 pernah (P), poin 3 kadang-kadang (K), poin 4 sering (SR), poin 5 selalu 

(SL). 

3.5.2   Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menggambarkan perasaan seorang individu menyenangkan atau 

tidak terhadap pekerjaannya.  Seorang karyawan akan merasa puas apabila dalam 

pekerjaannya mempunyai otonomi untuk bertindak, terdapat variasi, dan 

memberikan sumbangan penting dalam organisasi serta memperoleh umpan balik 

dari pekerjaannya.  Pegawai akan merasa puas dalam bekerja bilamana dalam 

menjalankan tugas profesinya dapat mempertahankan integritas dan objektivitas.  

Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin (five 

point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat setuju (SS), poin 2 setuju (S), poin 3 

netral (N), poin 4 tidak setuju (TS), poin 5 sangat tidak setuju (STS). 

3.5.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  misi  dan  visi  organisasi.  

Dalam situasi partisipatif, seseorang akan  meningkatkan kinerja bila berada pada 

posisi yang lebih tinggi.  Variabel kinerja individual diukur dengan menggunakan 

instrument yang dikembangkan oleh Flippo (1984) dengan 12 pertanyaan yang 

memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang telah teruji.  Variabel kinerja 
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individual diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin (five point likert scale) 

dimulai dari poin 1 sangat tinggi (ST), poin 2 tinggi (T), poin 3 sedang (S), poin 4 

rendah (R), poin 5 sangat rendah (SR). 

3.5.4 Uji Kualitas Data  

Dalam penelitian ini tiap pertanyaan kuisioner harus memenuhi kualitas data yang 

valid dan reliable. Instrumen ini dinyatakan valid jika data yang diperoleh dapat 

menjawab tujuan penelitian yang akan dicapai dengan akurat. Dinyatakan reliabel 

jika instrument penelitian yang sama dapat konsisten atau stabil ketika digunakan 

pada penelitian selanjutnya.   

3.5.5 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) 

untuk dapat menganalisis Cronbach’s alpha dan Composite reliability. Sesuai 

dengan aturan yang berlaku bahwa Cronbach’s alpha lebih dari 0.7 menunjukkan 

tingkat reliabilitas yang cukup baik (Hulland, 1999). Pengujian ini dilakukan 

dengan menghitung korelasi masing-masing pertanyaan disetiap variabel dengan 

total skor. 

3.5.6 Uji Validitas 

Pengujian validitas menggunakan Partial Least Square (PLS) dapat dilihat dari 

pengujian validitas convergent dan discriminant.  Validitas convergent dihitung 

dengan melihat skor Avarage Variance Extracted (AVE) Henseler at al (2009) 

mengatakan bahwa nilai validitas convergent sangat baik apabila skor AVE di 

atas 0.5. Validitas discriminant merupakan validitas yang selanjutnya yang 

bertujuan untuk melihat apakah suatu item itu unik dan tidak sama dengan 



27 

 

 

konstruk lain dalam model (Hulland, 1999). Validitas discriminant dapat diuji 

dengan dua metode yaitu dengan metode Fornell-Larcker dan Cross-Loading.  

Metode Fornell-Larcker dapat dilakukan dengan membandingkan square roots 

atas AVE dengan korelasi partikel laten.  Variabel discriminant dikatakan baik 

apabila square root atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar dari korelasi 

antara satu konstruk dengan yang lainnya.  Selain itu metode Cross-Loading 

menyatakan bahwa semua item harus lebih besar dari konstruk lainnya (Al-

Gahtani, Hubona & Wang, 2007).  

 

3.6 Pengukuran Model / Measurement Model   

 

Pengukuran struktur model diukur dengan rata-rata R
2 

 untuk variabel terikat dan 

pengujian koefisiensi jalur. Menurut Camison (2010), bahwa nilai R
2
 lebih dari 

0.1 dapat diterima. 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perbandingan hasil path 

coefficients dengan t-tabel. Dengan ketentuan, hipotesis dikatakan sangat 

signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis 

dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5%, dan 

hipotesis dikatakan lemah apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10%. 

Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T hitung < T tabel pada 

derajat kebebasan 10%. 

Pada analisa model structural dalam SEM yang menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan Structural 
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Equation Modelling (SEM) yang berbasis variance.  Keunggulan metode ini 

adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang 

relatif kecil.  Alat bantu yang digunakan berupa program SmartPLS 2.0 yang 

dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis 

variance.  Sesuai dengan metode analisis dan model konseptual di atas, maka 

dapat dibuat model analisis jalur semua variable laten dalam PLS.   


