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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Pemerintah Kota Batu, Jalan Panglima 

Sudirman 507 Pesanggrahan  

B. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristikobjek atau subjek 

yang diteliti secara tepat.  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 

diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi 

sasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Satuan Kerja Perangjat Daerah 

(SKPD)Pemerintah Kota Batu. Sampel yang digunakan adalah Badan Keuangan 

Daerah (BKD) Kota Batu yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik Snowball Sampling. Menggambil 40 orang  sebagai responden 

dimana dari satu hingga 40 responden memiliki jawaban yang serupa dan responden ke 

41 dianggap jenuh. Sehingga 40 sampel responden diharapkan mampu menjawab 

permasalahan yang ada.  

D. Definisi operasional dan Pengukuran Variabel 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel independen, yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya/terpengaruhnya variabel independen. 
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a. Faktor Perencanaan (X1) 

Perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan 

keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di 

masa yang akan datang. 

b. Faktor Administrasi (X2) 

Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan yang mliputi kegiatan 

cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta 

hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta 

mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan 

c. Faktor Sumber Daya Manusia (X3) 

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu 

organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)  

d. Faktor Pengadaan (X4) 

Dalam Peraturan Presiden dijelaskan pengadaan barang jasa adalah 

kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ 

Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang jasa. 

2. Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

independen. Penyerapan anggaran belanja merupakan salah satu tahapan 

dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan 

dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

penyerapan anggaran, pengawasan anggaran belanja dan 
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pertanggungjawaban.  Penyerapan anggaran menjadi variabel dependen, 

karena dipengaruhi  oleh variabel independen, yaitu perencanaan, 

administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengadaan.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

kuisioner melalui responden. Sedangkan untuk data sekunder penelitian ini 

diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran Kota Batu.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini merupakan 

pengumpulan data sekunder dengan mendapatkan data Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Kota Batu. Pengumpulan data primer menggunakan metode 

angket atau kuesioner dengan mmebagikan kuisioner kepadea Badan Keuangan 

Daerah (BKD) yang berjumlah 40 orang. Untuk mengukur variabel penelitian 

ini dengan menggunkan skala likert 5 point. Jawaban responden berupa pilihan 

dari lima alternative yang ada, yaitu : 

1. SS  : Sangat Setuju  

2. S    : Setuju 

3. N    : Netral  

4. TS  : Tidak Setuju  

5. STS:  Sangat Tidak Setuju  
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Masing-masing jawaban ini memiliki nilai sebagai berikut : 

1. SS   : 5 

2. S     : 4 

3. N    : 3 

4. TS   : 2 

5. STS : 1 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data primer peneltian ini dilakukan dengan analisis regresi 

berganda dan uji residual. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS).  Data sekunder 

diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD).  

1. Analisis Tingkat Penyerapan Pendapatan Daerah  

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah 
× 100% 

2. Analisis Tingkat Penyerapan Belanja Daerah  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja Daerah 
× 100% 

3. Analisis Regresi Berganda  

Model regresi yang digunakan yaitu : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e …  

Berikut ini adalah fungsi persamaan model yang akan diregresi: 

Keterangan: 

Y = Penyerapan Anggaran Belanja dalam Rupiah  

a = Nilai Y apabila X1 = X2 = 0   
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b1,b2,bn = Koefisiensi Regresi Berganda  

X1 = Perencanaan Anggaran 

X2 = Administrasi Anggaran 

X3 = Sumber Daya Manusia  

X4 = Pengadaan  

E  = Error  

4. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas  

Uji validitas data dilakukan untuk mendeteksi adakah pertanyaan-

pertanyaan pada kuisioner yang harus dibuang/ditukar karena dianggap 

tidak relevan (Umar, 2009). Kriteria suatu instrument sebagai berikut : 

R hitung > r tabel (valid) 

R hitung < r tabel (tidak valid)  

b. Uji Reliabilitas  

Uji realiabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2013). 

Untuk menyatakan tingkat reliabilitas terhadap koefisien korelasi 

yaitu : 

  0,8 – 1  : Sangat Tinggi 

  0,6 – 0,8  : Tinggi  
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  0,4 – 0,6  : Cukup  

  0,2 – 0,4  : Rendah  

  0,0 – 0,2  : Sangat Rendah  

5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis 

agar data dapat bermakna dan bermanfaat. Pengujian asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, uji normalitas, uji multikolonieritas, 

dan uji heteroskedastisitas.  

a. Uji Normalitas  

Pengujian normanlitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi 

data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang 

baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah dat yang memiliki 

distribusi normal. Pada penelitian digunakan penelitian digunakan uji 

statistik untuk mendeteksi apakah residual brdistribusi normal atau tidak 

(Ghazali, 2013). Uji normalitas data menggunakan Uji Kolmogrorov 

Smirnov yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat 

signifikansi tertentu yaitu : 

- Nilai signifikan atau probabilitas <0,05, maka distribusi data adalah 

tidak normal. 

- Nilai signifikan atau probabilitas >0,05, maka distribusi data adalah 

normal.  

b. Uji Multikolonieritas  
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Multikolinearitas adalah kondisi dimana terjadi hubungan linier 

antar variabel-variabel independen. Ada dua jenis multikolinearitas, yaitu 

sempurna dan tidak sempurna. Multikolinearitas sempurna terjadi apabila 

suatu variabel independen dapat dinyatakan sebagai fungsi/kombinasi 

linier dari variabel independen lainnya. Pengujian multikolinearitas 

dilakukan dengan menggunakan VIF dan tolerance. Nilai yang umu 

dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance harus ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF dari masing-

masing variabel ≤10.  

c. Uji heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varian gangguan/error 

dari model regresi bersifat tidak konstan. Heterokedastisitas sering terjadi 

pada data cross-section. Kesalahan spesifikasi model fungsional dan 

pemilihan variabel independen juga dapat menyebabkan 

heterokedastisitas. 

6. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabe independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

b. Uji F  

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terdahap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam 

pengambilan keputusan untuk uji F adalah: 

Ho: β = 0, maka perencanaan, administrasi, SDM, dan pengadaan, secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggarandi Kota Batu. 

H1: β ≠ 0, maka perencanaan, administrasi, SDM, dan pengadaan, secara 

simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu. 

Kriteria pengujian: 

P Value (Sig) < 0,05 = Ho (terima Ho tolak H1) 

P Value (Sig) > 0,05 = H1 (terima H1 tolak Ho) 

c. Uji T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu 

variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan 
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variasi variabel terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan 

keputusan untuk uji t adalah: 

H0 : β = 0, maka perencanaan, administrasi, SDM, dan pengadaan, 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran DI Kota 

Batu. 

H1 : β ≠ 0, maka perencanaan, administrasi, SDM, dan pengadaan 

secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu.  

Kriteria pengujian: 

P Value (Sig) < 0,05 = Ho (terima Ho tolak H1) 

P Value (Sig) > 0,05 = H1 (terima H1 tolak Ho)  

 


