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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

survei. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal antara variabel 

partisipasi dalam penganggaran dan peran manajemen publik pengelola keuangan 

daerah sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah daerah sebagai 

variabel dependen. Tipe hubungan antar dua variabel atau lebih, dapat berupa 

hubungan korelasional, komparatif atau sebab akibat. Penelitian ini juga 

merupakan replikasi dari penelitian Herminingsih (2009), dengan memfokuskan 

pada kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 

3.2   Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun dengan menggunakan 

skala Likert interval satu sampai tujuh. Skala Likert yaitu skala yang berisi 

tingkatan preferensi jawaban. 
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3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Pemilihan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat pengelola keuangan daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Teknik pemilihan 

sampel Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara acak atau random sampling 

dengan probabilitas yang sama. Sedangkan dalam pemilihan SKPD dan responden 

di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap atau  

multistage sampling. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) multistage 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap lebih 

dari satu kali untuk mendapatkan calon responden yang diinginkan dengan 

probabilitas yang sama. Biaya yang tinggi dan ketidakmungkinan untuk 

menjangkau setiap elemen sampel menjadi alasan digunakannya multistage 

sampling dalam penelitian ini.  

 

Adapun tahapan pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini adalah tiga Pemerintah 

Kabupaten dan satu Pemerintah Kota, yaitu: 

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

b. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  

c. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

d. Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

 

Pemilihan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilakukan secara acak 

dengan probabilitas yang sama karena keempat daerah dianggap dapat 

mewakili seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada se-Provinsi Lampung. 
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2. Penelitian ini dilakukan pada SKPD karena kegiatan badan atau dinas  

berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dibandingkan SKPKD dan Sekretariat Daerah. 

 

3. SKPD yang menjadi sampel penelitian ini adalah SKPD yang mewakili pusat 

belanja, pusat pendapatan, pusat pelayanan publik, dan pusat 

administrasi/kesekretariatan, yaitu: 

a. Dinas Pekerjaan Umum sebagai pusat belanja 

b. Dinas Perhubungan sebagai pusat pendapatan 

c. Dinas Pendidikan sebagai pusat pelayanan publik 

d. Dinas Kesehatan sebagai pusat pelayanan publik 

e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai pusat administrasi. 

Pemilihan SKPD tersebut karena dianggap dapat mewakili seluruh SKPD 

yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang digolongkan berdasarkan 

pusat pertanggungjawabannya. 

 

4. Aparat pemerintah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

pejabat yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan 

pengusulan anggaran pemerintah daerah. Fokus responden penelitian ini 

adalah pejabat struktural SKPD yaitu kepala SKPD selaku pengguna 

anggaran/barang dan pejabat eselon tiga dan empat (satu tingkat di bawah 

kepala SKPD) yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/barang pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian.  

 

Pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang dipegang oleh pejabat struktural 

tertinggi di SKPD sehingga bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan-
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kebijakan pada unit kerjanya masing-masing. Pemilihan dinas atau badan 

dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah 

yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan, mengawasi dan 

melaporkan keuangan atau sebagai pelaksana pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah.  

 

3.4     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan diukur dengan 

menggunakan instrumen-instrumen yang diadopsi dari literatur-literatur yang 

telah digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu partisipasi dalam penganggaran, 

peran manajemen publik pengelola keuangan daerah, dan kinerja pemerintah 

daerah. 

 

Partisipasi dalam Penganggaran. Brownell (1980) mendefinisikan partisipasi 

penganggaran sebagai luasnya aparat terlibat dan memiliki pengaruh dalam 

penentuan anggaran. Tingkat partisipasi yang diukur adalah pengaruh dan 

keterlibatan aparat dalam proses penyusunan anggaran.  

 

Partisipasi anggaran menggunakan enam instrumen penelitian yang 

dikembangkan oleh Milani (1975), meliputi: 

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran 

2. Kelogisan merevisi anggaran  

3. Kebutuhan memberikan pendapat 

4. Pengaruh dalam anggaran final 

5. Kontribusi terhadap anggaran 
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6. Kebutuhan meminta pendapat. 

 

Untuk mengukur item-item tersebut digunakan skala interval tujuh poin di mana 

skor terendah (point 1) menunjukkan partisipasi rendah, sedangkan skor tertinggi 

(point 7) menunjukkan partisipasi tinggi. Instrumen ini dipilih karena sudah 

banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti Puspaningsih 

(1998), Herminingsih (2009), Hehanusa (2010). 

 

Peran Manajemen Publik Pengelola Keuangan Daerah. Peran manajemen 

publik pengelola keuangan daerah adalah suatu peran yang dilakukan oleh pejabat 

pengguna anggaran/barang dalam upaya  memotivasi dan mendorong bawahannya 

guna mencapai tujuan organisasi (Mintzberg, 1973 dalam Herminingsih, 2009).  

Menurut Mahmudi (2007) manajemen publik merupakan upaya yang dilakukan 

oleh para pejabat organisasi sektor publik dalam mengelola sumber daya yang ada 

secara optimal untuk kepentingan publik dalam mencapai kesejahteraan publik. 

Oleh karena itu, pejabat pengelola keuangan harus memiliki sikap manajemen 

sektor publik yang mapan sehingga mampu menyatukan setiap elemen yang ada.  

 

Instrumen untuk mengukur variabel ini antara lain peran interpersonal, peran 

informasi dan peran pengambilan keputusan. Untuk mengukur variabel ini 

menggunakan sembilan item pertanyaan yang dikembangkan oleh Mintzberg 

(1973) dan sudah digunakan oleh Herminigsih (2009) yang berkaitan dengan 

pemimpin simbol (figurehead), pemimpin (leader), penghubung, pengawasan 

peristiwa, penyebaran informasi, perwakilan, pembuatan ide, pencarian jalan 

keluar, pengalokasian sumber daya dan negosiasi. Ukuran peran manajemen 

publik pengelola keuangan daerah didasarkan pada tanggapan subjek terhadap 
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serangkaian item yang menggunakan skala tujuh poin, yang dimulai dari satu 

(sangat rendah) sampai tujuh (sangat tinggi). 

 

Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintah daerah adalah prestasi kerja 

yang dicapai pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan 

melalui pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang 

belum dimiliki/ dikuasai oleh negara. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

daerah terdiri transparansi, akuntabilitas dan Value for money (Mamesah dalam 

Halim, 2004). Pada penelitian ini pengukuran kinerja meliputi dua aspek yaitu 

kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan.  

 

Untuk mengukur kinerja non-keuangan pada penelitian ini terdiri dari enam item 

pertanyaan yang berkaitan dengan pencapaian target kegiatan dari suatu program, 

ketepatan dan kesesuaian hasil, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan 

masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi 

operasional dan moral perilaku pegawai (Herminingsih, 2009). Alat ukur 

instrumen ini menggunakan skala likert satu sampai tujuh poin, angka satu 

menunjukkan kinerja pemerintah daerah sangat jelek, hingga angka tujuh 

menunjukkan kinerja pemerintah daerah sangat baik.  

Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis rasio keuangan daerah yaitu rasio efisiensi keuangan, rasio efektivitas 

keuangan, rasio aktivitas keuangan dan rasio kemandirian daerah. Rasio efisiensi 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja 
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daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan. Semakin kecil rasio efisiensi,  

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.  Semakin tinggi rasio efektifitas, 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Rasio aktivitas 

menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin 

tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase 

belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio 

kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan jumlah total transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman 

daerah (Mahmudi, 2011). 

 

3.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di empat Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung yang menjadi sampel objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu 

penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai Maret 2013.  
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3.6   Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang 

dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden. Kuesioner 

didistribusikan secara langsung ke setiap SKPD. Satu minggu setelah dikirimkan, 

kuesioner diambil kembali secara langsung untuk memeroleh tingkat 

pengembalian kuesioner yang tinggi. 

 

3.7      Teknik Analisis 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji kualitas 

data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah deskripsi 

nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap 

variabel.  

 

3.7.2  Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat 

dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menguji sah atau 

validnya suatu  instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, pendekatan 
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yang digunakan untuk menguji validitas konstruk setiap tabel yaitu dengan 

melakukan analisis faktor. Uji analisis faktor dilakukan terhadap nilai setiap 

variabel dengan varimax rotation. Menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2005), 

metode Varimax terbukti sangat berhasil sebagai pendekatan analitik untuk 

mendapatkan rotasi ortogonol suatu faktor. Sebelum dilakukan analisis faktor 

masing-masing instrumen diharapkan memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO MSA)  lebih dari 0,50 agar mengetahui apakah data-

data yang dikumpulkan tepat untuk analisis faktor dan mengindikasikan construct 

validity dari masing-masing variabel. 

 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten. Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien 

cronbach alpha. Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach alpha masing-masing 

instrumen penelitian (≥ 0,60 dianggap reliabel) seperti yang dikemukakan oleh 

Nunnaly (1968) dalam Ghozali (2005). Uji validitas dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel-

variabel yang telah ditentukan (construct validity).  

 

3.7.3  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan 

pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Asumsi-

asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi, dan multikolinearitas. 
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3.7.3.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat 

dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Selain itu, untuk memastikan kehandalan hasil uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Apabila 

nilai Asymp Sig lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2005). 

 

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

- Y sesungguhnya) yang telah di-studentize. Selain itu untuk mendeteksi ada atau 
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tidaknya heteroskedastisitasnya penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 

dalam Ghozali, 2005) 

 

3.7.3.3   Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menguji nilai 

Durbin-Watson dengan syarat du < DW < 4 – du (Ghozali, 2005). 

 

3.7.3.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2005). 

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi 

salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut 

off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 
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Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance > 0.10 

atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel 

dalam model regresi (Ghozali, 2005). 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan alat statistik SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). Dalam menguji hipotesis dikembangkan suatu 

persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel terikat (dependen) yaitu Y 

(kinerja pemerintah daerah) dengan variabel bebas (independen) yaitu X 

(partisipasi anggaran dan peran manajemen publik pengelola keuangan daerah).  

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan: 

Y  = Kinerja pemerintah daerah 

X1 = Partisipasi dalam Penganggaran 

X2 = Peran manajemen publik pengelola keuangan daerah 

β1 = Koefisien regresi partisipasi dalam penganggaran 

β2 = Koefisien regresi peran manajemen publik pengelola keuangan daerah 

ε = Error of Estimation 

α  = Konstanta. 

 

H1 dan H2 diuji dengan membandingkan tingkat signifikansi t dengan 0,05 (á = 

5%). Apabila tingkat signifikansi t ≤ 0,05, maka hipotesis diterima dan apabila t 

hitung lebih besar dari t tabel maka hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan. 

http://computerstatistics.blogspot.com/2008/06/sekilas-mengenal-spss-statistical.html
http://computerstatistics.blogspot.com/2008/06/sekilas-mengenal-spss-statistical.html
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Hal ini berarti bahwa partisipasi dalam penganggaran berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dan peran manajemen publik 

pengelola keuangan  daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 


