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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.1 Populasi 

 

Populasi penelitian ini adalah para perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang ada diSemarang dan terdaftar di BPS. Jumlah perusahaan manufaktur yang 

berada di kota Semarang dan terdaftar di BPS berjumlah 278 perusahaan sejak 

tahun 2014. Kuesioner akan disebarkan dengan mengirimkan dan mendatangi 

perusahaan-perusahaan yang setuju untuk berpartisipasi dalam pengisian 

kuesioner atau dengan mengirimkan kuesioner melalui email. 

 

Tabel 3.1 Perusahaan Sampel 

 

Tabel Perusahaan Sampel 

 
No. Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang 278 

 

2 
Alamat Perusahaan Manufaktur yang tidak jelas dan tidak 

 

dapat dihubungi 

 

(9) 

3 Perusahaan Manufaktur yang tidak bersedia berpartisipasi (257) 

4 Perusahaan Manufaktur yang berpartisipasi 12 

Jumlah Perusahaan Sampel 9 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 
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3.2 Sampel 

 

Sampel penelitian ini diambil dari manajer yang bekerja di perusahaan- 

perusahaan manufaktur di kota Semarang yang terdaftar di BPS. Metode sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah judgement sampling, yaitu mengambil 

sampel / responden dengan kriteria tertentu. Responden penelitian ini adalah para 

manajer dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun dan terlibat dalam penyusunan 

penganggaran. Dasar pertimbangan tersebut adalah manajer yang menjadi sampel 

harus bekerja minimal 1 tahun dan telah terlibat dalam penyusunan anggaran 

karena manajer harus sudah memiliki pengalaman dalam bekerja, mengerti dan 

memahami cara bekerja dalam organisasi tempat mereka bekerja, serta sudah 

terlibat menyusun anggaran. 

 

3.3 Metode pengumpulan data 

 

3.3.1 Jenis dan sumber data 

 

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan langsung dengan melakukan 

survei melalui pembagian kuesioner. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik survei dengan 

membagikan kuesioner ke responden baik dengan cara mengantarkan kuesioner 

secara langsung keperusahaan atau melalui email. 
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3.3.3 Alat pengumpulan data 

 

 

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner yang akan dibagikan kepada para responden yang sudah dipilih. 

Kuesioner disebar keperusahaan-perusahaan yang terdaftar di BPS dikota 

Semarang dengan cara dibagikan secara langsung atau di email kepada manajer 

perusahaan-perusahaan tersebut. Kuesioner yang dibagikan berisi item-item 

pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi anggaran, tekanan 

anggaran, locus of control, komitmen organisasi, dan kompleksitas tugas. 

 
 

3.4 Uji kuesioner 

 

3.4.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk mengukur apakah 

pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner betul-betul dapat mengukur apa yang 

ingin diukur . 

 

Uji validitas dilakukan dengan uji Cronbach Alphadengan bantuan SPSS. 

Indikator dinyatakan valid ketika indikator tersebut memiliki nilai Cronbach 

Alpha if item deleted yang lebih kecil daripada nilai cronbach alpha instrument, 

sedangkan yang memiliki nilai lebih besar dinyatakan tidak valid (Murniati, dkk, 

2013). 
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3.4.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur keandalan reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang erupakan indikator dari variabel (Murniati,dkk, 

2013). Kuesioner dikatakan reliabel bila jawaban responden konsisten terhadap 

subyek yang sama. 

 

Uji realibilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) dengan 

bantuan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki 

koefisien reabilitas atau nilai Cronbach Alpha sebesar 0,5 atau lebih 

(Murniati,dkk, 2013). 

 

3.5 Uji Hipotesis 

 

3.5.1 Uji T 

 

Uji T digunakan untuk megetahui pengaruh masing-masing (parsial) 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dinyatakan 

dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan jika nilai t hitungnya 

lebih besar daripada nilai t tabelnya. 

 

3.5.2 Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji 

t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 
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Uji normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan uji non parametrik yaitu 

Uji Kolomogorof-Smirnov, dimana data dikatakan normal jika nilai Sig. > 0,1. 

(Murniati, dkk, 2013). 

 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali,2011). Uji ini dilakukan dengan uji Glejser dengan meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas (Murniati,dkk, 2013). 

 

3.5.4 Uji Multikolineartias 

 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel indepeden (Ghozali,2011). Model 

regresi dapat dikatakan terbebas dari multikolineartiasjika tidak terdapat korelasi 

diantara variabel independen. 

 

Pengujian asumsi multikolinearitas dilakukan dengan mendeteksi nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi & lawannya. Nilai tolerans yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF berbanding terbalik dengan 

tolerans. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka terbebas dari 

multikolinearitas(Murniati,dkk, 2013). 
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3.6 Desain analisis data 

 

Alat pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda pada tingkat signifikansi 5% dengan model formulasi : 

 

Y1 = a + b1PA + b2BE + b3KT + b4LOC+ b5KO + e 

PA = a + b6AI+ e 

Keterangan : 

 

Y1 = senjangan anggaran atau budgetary slack 

 

a = konstanta 

 

b1-b6  = koefisien regresi 

PA = partisipasi anggaran 

BE = tekanan anggaran atau budget emphasis 

 

KT = kompleksitas tugas 

LOC  = locus of control 

KO  = komitmen organisasi 

AI = asimetri informasi 


