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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di 

Kabupaten Luwu Timur dan dilaksanakan setelah mengikuti seminar proposal. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil dengan 

pangkat minimal eselon III (tiga) atau setara kepala bidang pada OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) pemerintah di Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 150 

(seratus luma puluh) orang.  

Penarikan sampel dilakuan dengan menggunakan teknik penarikan 

Nonprobability Sampling Design yaitu dengan menggunakan purposive sampling. 

Pengertian Nonprobability sampling menurut Sugiyono, 2010:218 sebagai berikut 

: ”Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel”. Sedangkan pengertian purposive sampling
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menurut Sugiyono (2010:218) yaitu : ”purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu”. 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Bendahara pada setiap 

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Luwu Timur yaitu sebanyak 50 orang. 

D. Pengukuran Variabel  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel (X1) adalah akuntabilitas;  

b. Variabel (X2) adalah transparansi; dan  

c. Variabel (X3) adalah pengawasan  

Instrumen pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 point dengan 

meminta responden menunjukan pilihan antara sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju 

dari setiap pertanyaan yang diajukan. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money yang merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengukuran untuk 

variabel kinerja anggaran berkonsep Value for Money menggunakan instrumen pertanyaan 

yang disusun dengan menggunakan skala Likert 5 point.  

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner 

di mana jawaban diberi skor sebagai berikut: 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1 
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b. Tidak setuju (TS) : diberi skor 2 

c. Netral (N) : diberi skor 3 

d. Setuju (S) : diberi skor 4 

e. Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. penelitian berangkat dari teori 

menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang 

digunakan. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:  

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) yang berkaitan dengan penelitian ini.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner  

2. Observasi nonpartisipan  

G.  Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
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regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Terdapat dua metode uji normalitas yaitu 

sebagai berikut:  

a. Metode grafik  

Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov. 

Residual normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  

2. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah akuntabilitas, 

transparansi, dan pengawasan, sedangkan variabel dependen adalah kinerja anggaran 

berkonsep Value for Money. Jadi persamaan analisis regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan:   Y = Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 

A = Konstanta 

X1 = Akuntabilitas 

X2 = Transparansi 

X3 = Pengawasan 

b1,b2, b3 = Koefisien Regresi 

e = Faktor Pengganggu 

 


