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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang 

akan diteliti adalah tempat dimana riset akan dikerjakan. Tujuan utama 

ditentukannya objek penelitian adalah untuk memudahkan tujuan penelitian 

hingga masalah yang dibahas tidak melebar. Tempat penelitian ini digunakan 

karena pihak manajemen bersedia memberikan informasi dan pengisian 

kuesioner demi kelancaran riset ini. Perusahaan manufaktur yang berada di 

kabupaten Kudus merupakan obyek dalam penelitian ini.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) sebuah wilayah secara umum yang 

susunannya terdiri dari subyek, obyek dan predikat yang memiliki jumlah 

tertentu serta memiliki karakter tertentu, dimana dipilih oleh peneliti untuk 

dilakukan penelitian dan penarikan kesimpulan disebut dengan populasi. 

Keseluruhan manajer yang ada pada perusahaan manufaktur di kabupaten 

Kudus dengan jumlah total 325 responden dimana data tersebut didapatkan dari 

dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus merupakan 

populasi dalam penelitian ini. 

Bagian dari populasi yang merupakan anggota dari populasi disebut 

dengan sampel penelitian. Sampel penelitian ini diambil dikarenakan tidak 
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memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada keseluruhan 

anggota populasi (Ferdinand, 2016). Berikut ini cara menentukan jumlah 

sampel dengan menggunakan rumus Slovin: 

n = 
21 Ne

N


 

Keterangan :  

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi dan 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 10%.  

Bila angka-angka itu dimasukkan dalam rumus maka akan dapat 

mewakili sampel yang ada. Besarnya sampel manajer pada perusahaan 

manufaktur di Kudus adalah: 

  𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

=
325

1 + 325(0.1)2
 

=
325

1 + 3.25
=

325

4.25
= 76,47 ≈ 76 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sesuai perhitungan adalah 76 

responden. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive 

sampling (Sugiyono, 2015) yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria 

tertentu, adapun kriteria yang digunakan yaitu : 

1. Manajer keuangan  

2. Memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Fakta primer merupakan fakta yang dipakai pada riset ini. Fakta 

primer adalah fakta mengenai pendapat responden mengenai Self 

Efficacy (X1), Partisipasi Anggaran (X2), Asimetri Informasi (X3), dan 

Senjangan Anggaran (Y). 

3.3.2 Sumber Data 

Perolehan data yang berasal dari sampel riset merupakan sumber 

data riset ini. Responden membagikan tanggapan secara lisan dan tulisan 

atas rangakaian pernyataan yang diberikan.  

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen (terikat) adalah tipe variabel yang di jelaskan 

atau dipengaruhi variabel independen (Indriantoro & Supomo, 2014). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah senjangan anggaran. 

Senjangan anggaran adalah persepsi responden mengenai tidak adanya 

tuntunan dalam memenuhi standar yang digunakan di dalam anggaran, 

kemudahan pencapaian dan realisasi anggaran. Indikator yang digunakan 

yaitu (Syavira, 2017): standar yang digunakan di dalam anggaran tidak 

menuntut produktivitas yang tinggi di wilayah tanggungjawab, anggaran 

untuk departemen mudah dipastikan dapat terlaksana, tidak adanya 

keterbatasan jumlah anggaran yang disediakan, mudah memonitor setiap 
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pengeluaran-pengeluaran yang menjadi wewenang, anggaran yang 

menjadi tanggungjawab tidak begitu tinggi tuntutannya, adanya 

kemudahan target anggaran yang harus dicapai, tidak terlalu ingin 

memperbaiki tingkat efisiensi, sasaran yang dijabarkan dalam anggaran 

mudah untuk dicapai atau direalisasi.  

Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh 

(Syavira, 2017), pengubahan yang dilakukan yaitu pernyataan nomor 1 

yang diubah menjadi standar yang digunakan dalam anggaran 

mendorong produktivitas yang tinggi di wilayah tanggung jawab 

pegawai, pernyataan nomor 2 yang diubah menjadi anggaran dalam 

departemen dapat dipastikan terlaksana, dan pernyataan nomor 3 yang 

diubah menjadi karena adanya keterbatasan jumlah anggaran yang 

disediakan, pegawai harus memonitor setiap pengeluaran-pengeluaran 

yang menjadi wewenang pegawai. Recoding juga dilakukan yaitu 

penggantian 4 pilihan jawaban menjadi 5 pilihan jawaban. Semakin 

mendekati skor 5 menunjukkan senjangan anggaran semakin tinggi. 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Aspek bebas adalah aspek yang memiliki penjelasan pada aspek 

lain (Indriantoro & Supomo, 2014). Pada riset ini aspek bebas yang 

dipakai yaitu efikasi diri, anggaran partisipatif dan informasi non 

asimetris. 
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1. Self Efficacy adalah persepsi responden terhadap keyakinan diri dalam 

mencapai tujuan dan menghadapi kesulitan serta tantangan. Indikator 

self efficacy dalam penelitian ini yaitu (Sa’adah, 2018): ketika 

menghadapi tugas yang sulit, yakin bahwa akan menyelesaikan tugas 

tersebut, dapat berhasil mengatasi banyak tantangan, dibandingkan 

dengan orang lain, bisa melakukan banyak tugas dengan sangat baik, 

dapat mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan untuk diri 

sendiri. Berpikir bahwa bisa mendapatkan hasil yang penting bagi diri 

sendiri. Percaya bisa sukses di hampir semua usaha yang ditetapkan. 

Dapat bekerja efektif pada banyak tugas yang berbeda. Variabel ini 

diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh (Sa’adah, 2018), 

recoding yang dilakukan yaitu penggabungan poin pertanyaan 

pertama dan kedua karena mengandung makna yang sama yaitu 

kemampuan menyelesaikan tugas yang sulit. Recoding juga dilakukan 

yaitu penggantian pilihan jawaban 1 dengan STS yang bermakna 

sangat tidak setuju, dan seterusnya. Semakin tinggi skor maka 

semakin baik self efficacy responden. 

2. Partisipasi anggaran adalah persepsi responden terhadap tingkat 

keikutsertaan dan keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran 

serta pendapat dan usulan pada revisi anggaran. Indikatornya yaitu 

(Syavira, 2017): keikutsertaan serta keterlibatan dalam susunan 

anggaran, penggantian anggaran merupakan sesuatu hal yang lazim 

dilaksanakan, banyaknya tanggapan dan masukan dari bawahan 
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secara sukarela, masukan penyusunan anggaran berdampak pada 

keputusan akhir, masukan dari manajer memiliki arti penting, saat 

anggaran disusun pihak atasan sering meminta masukan dari 

karyawan. Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan 

oleh Syavira, (2017), recoding yang dilakukan yaitu mengubah 

kosakata pernyataan ke empat yaitu keputusan anggaran terakhir 

merupakan dampak dari masukan bawahan akan mempengaruhi 

penetapan anggaran akhir. Recoding juga dilakukan yaitu penggantian 

4 pilihan jawaban menjadi 5 pilihan jawaban. Semakin tinggi skor 

maka semakin tinggi partisipasi anggaran oleh manajer. 

3. Asimetri informasi adalah persepsi responden terhadap perbedaan 

informasi yang dimiliki antara bawahan dengan atasan mengenai 

kegiatan dalam pusat pertanggungjawaban, potensi kinerja, teknik 

kerja dan dampak potensial faktor eksternal. Indikator yang digunakan 

untuk antara lain (Syavira, 2017): mempunyai sinyal lebih tinggi 

tentang aktivitas pada bidang tanggungjawab, keterkaitan masukan 

dan keluaran aktivitas produksi menjadi tanggungjawab, memiliki 

informasi mengenai potensi kinerja pusat pertanggungjawaban lebih 

dapat dipercayai, mengetahui mengenai teknik kerja pusat 

pertanggungjawaban, inti pertanggungjawaban terdapat pengaruh 

yang cukup besar pada faktor diluar aktivitas, memahami apa yang 

dapat dicapai pusat pertanggungjawaban. Variabel ini diukur dengan 

indikator yang dikembangkan oleh (Syavira, 2017), recoding juga 
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dilakukan yaitu penggantian 4 pilihan jawaban menjadi 5 pilihan 

jawaban. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi perbedaan 

informasi antara manajer dengan pemilik. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Survei melalui angket dipakai pada pengumpulan data riset ini. Beberapa 

daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan memiliki standar 

dengan makna yang sama yang diberikan kepada masing-masing sampel 

penelitian merupakan pengertian kuesioner. Kuesioner memiliki efektivitas 

dalam mengumpulkan fakta dilapangan dan dapat dipertanggungjawabkan 

guna menganalisis penelitian ini. (Supranto, 2011). 

 

3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan serangkaian cara yang digunakan dalam 

pengukuran sah, valid atau tidaknya sebuah kuesioner (ghozali, 2015). 

Sebuah angket disebut valid apabila kisi-kisi pertanyaan pada angket 

dapat mengungkapkan aspek yang diukur oleh angket tersebut. Sehingga 

uji validitas bertujuan sebagai pengukuran apakah pertanyaan yang ada 

pada angket benar-benar mampu mengukur aspek yang akan diukur. 

Pada penelitian ini menggunakan angka correlate bi variate antara skor 

masing-masing indikator dengan total skor konstruk untuk pengukuran 
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uji validitas. Output Cronbach Alpha pada kolom correlated item – total 

correlation digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2015). 

3.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas dipakai dalam penunjukkan sebuah hasil yang diukur 

memiliki kepercayaan yang tinggi maknanya output yang diukur tetap 

sama bila dilaksanakan ukuran berulang kali. Angka yang digunakan 

untuk pengujian reliabilitas yaitu cronbach’s alpha melebihi 0,6. 

 

3.7 Pengujian Asumsi Klasik 

3.7.1 Pengujian Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat korelasi antarvariabel independen. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dilihat dari (1) nilai tolerance 

dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Batas dari tolerance 

value adalah 0.10 dan batas dari VIF adalah 10. Jika tolerance value di 

bawah 0.10 atau nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas 

(Ghozali, 2015). 

3.7.2 Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah residu 

dalam penelitian memiliki kesamaan varian observasi 1 dengan observasi 

lainnya. Pengujian heterokedastisitas memakai uji glejser. Apabila aspek 

independen statistikal signifikan memiliki pengaruh pada aspek 

dependen artinya ada heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan satu 
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persatu aspek bebas lebih dari 0,05 artinya bisa diambil kesimpulan tidak 

ada heteroskedastisitas pada model penelitian (Gujarati, 2015): 

[Ut] = α + βXt + Vi   

Jika variabel bebas secara statistik signifikan mempengaruhi 

variabel terikat (Ut), maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika 

probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi (Ghozali, 2015). 

3.7.3 Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen 

dan independen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Asumsi normalitas dianggap terpenuhi bila data yang digunakan cukup 

besar (n>30). Untuk menguji normalitas data digunakan analisis grafik 

dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat 

signifikansi 5%, hal itu berarti jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

berarti data terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik 

(Ghozali, 2015). 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

1. Statistika secara Deskriptif 

Tercapainya pemahaman peneliti dan pihak lainnya pada sebuah 

penjelasan fakta dan aspek riset bisa menggunakan tabel dan diagram. 

Statistika secara deskripsi antara lain nilai mean yang merupakan rata-rata 
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data penelitian. Median merupakan nilai angka tengah yang didapat jika 

angka-angka pada fakta penyusunannya berdasar nilai paling tinggi dan 

nilai paling rendah. Modus atau model yang merupakan angka yang paling 

sering ada. Data minimal adalah data terkecil. Fakta maksimal adalah data 

terbesar. Standar deviasi adalah standar penyimpangan variabel dari nilai 

mean. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2015). 

Persamaannya adalah sebagai berikut ini. 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e  

Di mana : 

Y = Senjangan Anggaran  

a  = Konstanta 

b1,.....b3  = Koefisien regresi  

X1   = Self Efficacy 

X2   = Partisipasi Anggaran 

X3   = Asimetri Informasi 

e  = Epsilon atau Variabel yang termasuk dalam penelitian. 

 

3.9 Kriteria Penerimaan Hipotesis 

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
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kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2015). Penelitian ini menggunakan adjusted R2 

berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 maka 

semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel 

independen. 

 

3.9.2 Uji T 

Uji t parsial digunakan untuk mengetahui apakah aspek bebas 

berpengaruh terhadap aspek terikat secara sendiri-sendiri atau parsial. 

Langkah-langkah yang pertama dilakukan yaitu menghitung t hitung. 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan perbandingan antara t hitung 

dengan t tabel. Landasan diambilnya hasil pengujian yaitu apabila t 

hitung lebih kecil dari t tabel artinya Ho ditolak maksudnya tidak terdapat 

hubungan signifikan antara aspek bebas dengan aspek terikat. Apabila t 

hitung lebih besar dari t tabel artinya Ho dirterima maksudnya terdapat 

hubungan signifikan antara aspek bebas dengan aspek terikat. 

 


