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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.1.1 Variabel dalam penelitian  

Sesuai kerangka pemikiran yang dibuat peneliti, maka penentuan variabel 

yang ada pada penelitian ini yakni: 

1) Variabel dipenden yang dipakai dalam penelitian ini yakni kinerja 

Manajerial 

2) Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yakni : partisipasi 

anggaran, keadilan prosedural , desentralisasi dan komitmen organisasi. 

 

3.1.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah salah suatu operasional yang diberikan 

pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti kegiatan ataupun 

membenarkan suatu operasional yang perlu mengukur variabel tersebut 

(Umar, 2008). Definisi operasional pada penilitianini yakni: 

1. Variabel Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap 

kinerja perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, 

kepegawaian, negosiasi, mewakili perusahaan dan kinerja keseluruhan.  

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan 

untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 
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sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan 

pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, 

penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan 

pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan 

pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya 

pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-bagian 

lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan 

penyesuaian program-program kerja. Koordinasi, menyelaraskan tindakan 

yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi 

lainya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan 

dijalankan. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan 

hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan 

yang diperlukan. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati 

dan dilaporkan. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan 

dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan 

mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja 

lainnya. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan 

jasa. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 
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kegiatan- kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis 

dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.  

Kuesioner menunjukkan skala likert 1-5 dengan 9 pertanyaan (James Odia, 

2013). Semakin tinggi skor menunjukkan kinerja manajerial semakin baik. 

 

2. Variabel Partisipasi anggaran  

Partisipasi anggaran yang dimuat dalam penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai penetapan anggaran, menjelaskan revisi anggaran, 

berdiskusi tentang pengaruh anggaran, berkontribusi tentang anggaran, 

melakukan diskusi anggaran ketika anggaran sedang dibuat. Kuesioner 

menunjukkan skala likert 1-5 dengan 6 pertanyaan (James Odia, 2013). 

Semakin tinggi skor menunjukkan kinerja manajerial semakin baik. 

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer dalam 

menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang 

bersangkutan. Partisipasi anggaran juga merupakan pemberian pendapat, 

pertimbangan, dan usulan dari bawahan dan juga pimpinan dalam penyiapan 

dan revisi anggaran. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peran serta atau 

partisipasi dalam organisasi sangat membantu terutama agar organisasi dalam 

menyusun anggaran dapat lebih efektif, efisien, dan optimal. Anggaran yang 

mampu memenuhi kebutuhan pengikut dan mampu mengikuti perubahan 

lingkungan di sekitarnya. 
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3. Variabel Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural dalam penelitian ini adalah persepsi 

respondenmengenai prosedur penganggaran diterapkan secara konsisten di 

semua area tanggung jawab, prosedur penganggaran diterapkan secara 

konsisten sepanjang waktu, keputusan anggaran untuk bidang tanggung 

jawab saya didasarkan padainformasi yang akurat dan opini yang didasarkan 

pada informasi yang cukup, prosedur penganggaran saat ini berisi ketentuan 

yang memungkinkan saya untuk mengajukan perbandinganatas anggaran 

yang ditetapkan, prosedur penganggaran saat ini sesuai dengan standar etika 

dan moralitas saya sendiri, para pembuat keputusan anggaran menjelaskan 

dasar penentu anggaran untuk area tanggung jawab saya, prosedur 

penganggaran saat ini secara memadahi mewakili perhatian pada area 

tanggung jawab, pembuat keputusan anggaran cukup menjelaskan bagaimana 

alokasi anggaran untuk tanggung jawab saya ditentukan. Kuesioner 

menunjukkan skala likert 1-5 dengan 8 pertanyaan (James Odia, 2013). 

Semakin tinggi skor menunjukkan kinerja manajerial semakin baik. 

4. Variabel Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah persepsi manajer 

mengenai bersedia melakukan usaha yang lebih besar untuk membantu 

kesuksesan perusahaan, membicarakan kepada teman-teman mengenai 

profil perusahaan yang baik, menerima hampir semua jenis penugasan 

kerja untuk perusahaan ini, menmukan nilai-nilai perusahaan, memberi 
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tahu orang lain bahwa saya bangga jadi bagian dari perusahaan, 

perusahaan ini benar-benar menginspirasi sayauntuk mencapaikinerja yang 

terbaik, saya sangat senang sejak pertama kali bergabung dalam 

perusahaan ini, bagi saya perusahaan ini merupakan perusahaan terbaik 

untuk saya bekerja, saya sangat peduli terhadap tujuan perusahaan.  

Kuesioner dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

organisasi (2) Keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan yang kuat 

dengan organisasi dan (3) Kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan 

usaha keras demi kepentingan organisasi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek maupun objek yang menjadi perhatian 

dalam suatu penelitian dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga menghasilkan penelitian (Hartono, 2013). Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasinya adalah Manager pada perusahaan manufaktur 

dengan sumber BPS Jawa Tengah 2016 sebanyak empat ratus tujuh puluh 

lima perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan probability sampling dengan jenis random sampling. 

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Peneliti mengunakan teknik pengambilan sampel dengan 

jenis simple random sampling, hal ini dikarenakan anggota populasi yakni 

akuntan pada perusahaan manufaktur Kota Semarang memiliki peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono dalam 

(Hartono, 2013) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi tersebut. Jumlah sampel tersebut dihitung 



34 
 

menggunakan perhitungan solvin. Berikut ini adalah rumus dari perhitungan 

solvin: 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2   

Keterangan: 

n: Jumlah sampel  

N: Populasi 

e: Batas toleransi kesalahan (eror tolerance)   

.   Peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% karena peneliti tidak 

mungkin mendapatkan hasil sempurna 100%, maka besar tingkat kesalahan maka 

semakin sedikit ukuran sampel. Adapun jumlah populasi sebagai dasar 

perhitungan yang digunakan adalah orang, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah sampel =
475

1 + (475(0,01))
 

N = 475 : (1+(475(0,01)) 

N = 82,60 dibulatkan menjadi 83 responden 

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi berjumlah 475 

responden dengan tingkat kesalahan 10% maka sampel 83 responden. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data primer yang dipakai adalah sumber data yang khusus serta penting. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber datanya yang dipakai adalah data primer yang didapat secara 

langsung dan data sekunder yang bisa didapat dari pihak lain. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk memperoleh informasi dijawab (Arikunto, 2006). 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa buku, catatan yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas yang digunakan untuk mengevaluasi kenyataan di lapangan 

(Arikunto, 2006).   

 

3.3 Skala Pengukuran 

Metode pengukuran menggunakan skala Likert (Summated Rating 

Methods) yang dinyatakan dengan setuju / tidak setuju terhadap suatu / 

obyek atau kejadian tertentu. Masalah ini berupa beberapa alternatif kategori 
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pendapat yang mengukur lebih sensitif dan yang dapat dinyatakan dengan 

angka.  

Jawaban setiap pertanyaan dapat dibagi dalam urutan teratas  

berdasarkan sikap subyek terhadap obyek yang ditanyakan dan opsi jawaban 

tersebut sebanyak 5 pilihan (1, 2, 3, 4, dan 5).Dalam pembuatan pertanyaan 

peneliti memberikan 5 alternatif jawaban pertanyaan : 

Sangat tidak setuju (STS)  :  1 

Tidak Setuju (TS)  :  2 

Netral (N)  :  3 

Setuju (S) :  4 

Sangat  Setuju (SS) : 5 

Masing-masing hasil pengisian kuesioner akan menunjukkan sejauh 

mana responden setuju atau tidak setuju atas sejumlah pertanyaan tersebut, 

yang berhubungan dengan kinerja manajerial. 

 

 

 

3.3 Uji Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Prof. Dr. Suharsimi 

Arikunto,2006). Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kotak tabel korelasi. Nilai r tabel (r  

0.304). Jika angka korelasi suatu pertanyaan tersebut signifikan, hal ini 

berarti pertanyaan tersebut memiliki validitas konstan. Sebaliknya jika 
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angka korelasi berada di bawah angka kritis, maka pertanyaan tersebut 

tidak signifikan yang berarti tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa, suatu instrumen 

yang cukup yang dapat dipercaya agar digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data karena instrumen tersebut sudah tepat, sehingga 

dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya. Rumus yang digunakan 

untuk mencari reliabilitas yang berbentuk angket atau kuesioner adalah 

rumus Alpha (Arikunto, 2006). Dengan ketentuan yakni: 

a. Jika koefisien alpha (α) < 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan tidak 

reliabel. 

b. Jika koefisien alpha (α) > 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan 

reliabel. 

 

3.3 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Hipotesis 1 

H1: Ada interaksi positif antara Partisipasi Anggaran dan Keadilan Prosedural 

yang mempengaruhi kinerja manajerial. 

 Langkah pengujian hipotesis: 

1. Melakukan Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dari persamaan 1 dan 2. 
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3. Melakukan pengujian regresi dari persamaan 1 dan 2 

Persamaan 1: Y=a+b1.PA+b2.KP+e 

Persamaan 2: Y=a+b1.PA+b2.KP+b3.PA.KP 

4. Hipotesis diterima jika: 

a. R2 dari persamaan 1 meningkat dari persamaan 2 

b. T value koefisien regresi interaksi PA dan KP lebih besar dari t 

table. 

 

3.7.2 Pengujian Hipotesis 2 

H2: Ada interaksi positif antara Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi 

yang mempengaruhi kinerja manajerial. 

 Langkah pengujian hipotesis: 

1. Melakukan Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dari persamaan 1 dan 2. 

2. Melakukan pengujian regresi dari persamaan 1 dan 2        

Persamaan 1: Y=a+b1.PA+b2.KO+e 

Persamaan 2: Y=a+b1.PA+b4.KO+b5.PA.KO 

3. Hipotesis diterima jika: 

a. R2 dari persamaan 1 meningkat dari persamaan 2 

b. T value koefisien regresi interaksi PA dan K0 lebih besar dari t table 
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3.7.3 Pengujian Hipotesis 3 

H3: Ada interaksi positif antara Partisipasi Anggaran, Keadilan Prosedural dan  

Komitmen Organisasi yang mempengaruhi kinerja manajerial. 

1. Melakukan Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dari persamaan 1 dan 2. 

2. Melakukan pengujian regresi dari persamaan 1 dan 2 

 Persamaan 1: Y=a+b1.PA+b2.KP+ b3.K0 +e 

    Persamaan2:Y=a+b1.PA+b2.KP+b4.KO+b3.PA.KP              

+b5.PA.KO+d6.PA.KO.KP 

3. Hipotesis diterima jika: 

a. R2 dari persamaan 1 meningkat dari persamaan 2 

b. T value koefisien regresi interaksi PA, KP, KO lebih besar dari t table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


