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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Pengambilan data dilakukan dengan metode survey untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, wawancara 

dan sebagainya (Sugiyono, 2017: 12). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kontingensi mengenai Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial yaitu dengan menggunakan Job Relevant Information sebagai variabel 

moderating. 

Menurut jenis dan analisis datanya, penelitian ini termasuk penelitian 

sebab akibat (causal study). Pendekatan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian sebab akibat karena dalam penelitiannya untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen sebagai 

variabel yang mempengaruhi yang diindikasikan akan memberikan pengaruh 

(akibat) terhadap variabel dependen (dipengaruhi). 

 

3.1.1 Sejarah Kota Cimahi 

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels 

membuat jalan Anter - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (IoJi) di Alun-

alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 - 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta 

api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 
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1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS 

Dustira, rumah tahanan militer, dll).Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan 

(lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, 

meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, 

ditingkatkan menjadi kota administratip (pp. no. 29 tahun 1975), diresmikannya 

pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga 

di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. 

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan 

statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah 

Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang 

bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota 

Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, 

yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. 

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang 

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 

1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 

jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan 
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bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

Cimahi.Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif 

Cimahi. 

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh 

kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan 

umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan 

tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi 

sebagai Daerah Otonom. 

 

3.1.2 Visi dan Misi Kota Cimahi 

Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 "Mewujudkan Cimahi baru maju, 

agamis dan berbudaya" 

Maju 

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus 

terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek 
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kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus 

mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga 

menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek 

pembangunan. 

 

Agamis 

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan 

pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. 

 

Berbudaya 

Dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam 

kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan 

dengan realitas potensi local dan kemampuan sumber daya local yang akan 

diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang 

terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal 

menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam 

berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah agar 

semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota 

Cimahi. 
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Misi Kota Cimahi 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, 

berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul. 

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, 

efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang 

pro publik. 

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang 

berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi 

dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan 

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. 

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 

 

3.1.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 

dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:61). Populasi pada penelitian 

ini adalah manajer pada dinas di Pemerintah Kota Cimahi yang berjumlah 266 

orang. Pemilihan dinas dalam penelitian ini karena dinas termasuk dalam 

organisasi sektor publik yang memiliki sistem anggaran partisipatif. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer pada dinas 
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di Pemerintah Kota Cimahi yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran 

berjumlah 266 orang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Definisi Variabel 

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. 

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah: 

 “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.” 

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable), variabel terikat 

(dependent variable) dan variabel moderating. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi 

dalam Penyusunan Anggaran, yang mengukur seberapa jauh karyawan terlibat 

dalam penyusunan anggaran, pengaruh yang dirasakannya dan peran karyawan 

dalam proses penyusunan anggaran  serta pencapaian target anggaran. 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat menurut merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau 

variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial 

yang didefinisikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh manajer dalam 

melakukan fungsi manajemen (Wirawan, 2009: 5). Kinerja Manajerial sebagai 

variabel dependen mengukur kinerja yang meliputi 8 indikator, yaitu 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, 

negosiasi dan perwakilan (Mahoney et al. 1963) ditambah pengukuran kinerja 

secara menyeluruh. Klasifikasi manajer pada dinas pemerintahan, yaitu: Manajer 

tingkat atas adalah kepala dinas, manajer tingkat menengah adalah kepala bidang, 

manajer tingkat bawah adalah kepala seksi. 

 

3. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen 

(Sugiyono, 2017).Variabel moderating dalam penelitian ini, yaitu Job Relevant 

Information(JRI). JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang 

lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan 

efektif yang terbaik. Dalam penelitian ini JRI dikriteriakan sebagai seberapa 

banyak para manajer memiliki informasi yang sesuai berkaitan dengan tugas yang 

dilakukan. 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan konsep, dimensi, 

indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait penelitian, sehingga 

pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. 

Untuk keperluan pengujian, variabel bebas dan variabel terikat perlu dijabarkan ke 

dalam indikator-indikator variabel yang bersangkutan agar dapat diukur dan 

dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka 

dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu: 

1. Partisipasi Anggaran (X1) 

2. Job Relevant Information (X2) 

3. Kinerja Manajerial (Y) 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

(X1) 

 

Sumber: 

Milani, 1975 

Kemampuan 

memberikan 

pendapat 

 

1. Terlibat dalam penyusunan 

anggaran di wilayah 

pertanggungjawaban 

2. Pendapat dalam menyusun 

anggaran diterima dengan sangat 

baik 

Likert 

Kontribusi 

dalam 

penyusunan 

anggaran 

1. Kontribusi di wilayah 

pertanggungjawaban sangat 

penting 

2. Pengaruh usulan atau pemikiran 
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terhadap anggaran akhir sangat 

tinggi 

Frekuensi 

memberikan 

dan meminta 

pendapat 

tentang 

anggaran 

1. Selalu memprakarsai dalam diskusi 

penyusunan anggaran 

2. Saya sering memberikan pendapat 

mengenai susunan anggaran yang 

relevan pada saat anggaran disusun 

Frekuensi 

atasan meminta 

pendapat ketika 

anggaran 

disusun 

1. Pemimpin sering meminta 

pendapat mengenai rencana 

anggaran yang relevan pada saat 

anggaran disusun 

2. Pemimpin selalu meminta saran 

atau pendapat mengenai susunan 

anggaran pada saat anggaran 

disusun 

Keikutsertaan 

ketika anggaran 

disusun 

1. Hadir dalam pertemuan mengenai 

penyusunan anggaran 

2. Mengikuti pertemuan pada saat 

anggaran disusun 

Job 

Relevant 

Information 

Mendapat 

informasi yang 

jelas 

1. Jelas tentang tugas atau pekerjaan 

yang ditugaskan 

2. Mendapatkan informasi secara 

Likert 
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(X2) 

 

Sumber: 

Kren, 1992 

otomatis sesaat setelah informasi 

tersebut selesai diproses 

Mempunyai 

informasi yang 

memadai 

1. Memiliki informasi yang cukup 

untuk membuat keputusan yang 

optimal demi tercapainya tujuan 

tugas atau pekerjaan 

2. Informasi yang dibutuhkan tersedia 

segera ketika diminta 

3. Informasi tentang bagian atau 

fungsi yang berbeda dalam 

organisasi (bagian lain dalam 

organisasi) yang disampaikan 

Memperoleh 

informasi yang 

strategik 

1. Memperoleh informasi strategik 

yang diperlukan untuk 

mengevaluasi keputusan 

2. Memiliki informasi yang 

berhubungan dengan kemajuan dan 

perkembangan organisasi 

3. Laporan yang disediakan dalam 

bentuk sistematis dan teratur, 

misalnya: laporan harian, laporan 

mingguan 

Mencari 1. Mencari informasi yang tepat 
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informasi yang 

tepat 

untuk mendukung keputusan yang 

akan dibuat 

2. Penyampaian informasi secara 

relevan tentang terjadinya suatu 

kejadian 

Kinerja 

Manajerial 

(Y) 

 

Sumber: 

Supomo dan 

Indriantoro, 

1998 

Perencanaan 1. Pimpinan mampu membuat 

perencanaan yang baik dalam 

meningkatkan kinerja Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

2. Dalam membuat perencanaan, 

pimpinan berusaha melibatkan 

seluruh pegawai 

3. Dalam membuat perencanaan, 

pimpinan senantiasa mengacu pada 

visi dan misi Dinas Pemerintah 

Kota Cimahi 

4. Pimpinan membuat perencanaan 

dengan memperhatikan segala 

aspek yang dimiliki Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

5. Pimpinan mensosialisasikan 

perencanaan yang telah dibuatnya 

kepada seluruh pegawai 

Likert 
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Investigasi 1. Pimpinan mampu mengumpulkan 

data-data yang diperlukan oleh di 

Dinas Pemerintah Kota Cimahi  

untuk meningkatkan kinerjanya 

2. Pimpinan mengumpulkan data 

keuangan instansi secara cermat 

3. Pimpinan mengetahui kinerja 

masing-masing seluruh pegawai  

sebagai bahan eveluasi peningkatan 

kinerja pegawai 

4. Pimpinan mengetahui pencapaian 

target instansi sebagai bahan 

evaluasi kinerja instansi 

5. Pimpinan melakukan analisis 

kinerja pegawai dengan baik 

Pengkoordinasi

an 

1. Pimpinan menciptakan komunikasi 

yang baik di lingkungan Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

2. Pimpinan senantiasa bekoordinasi 

dengan divisi atau bagian di Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

3. Pimpinan senantiasa menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif 
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sehingga koordinasi dapat 

dilaksanakan dengan baik 

4. Pimpinan melakukan koordinasi 

dengan semua divisi dalam 

meningkatkan kinerja Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

5. Pimpinan menciptakan kerja sama 

yang baik antar seluruh pegawai 

Evaluasi 1. Pimpinan melaksanakan evaluasi 

keuangan instansi secara berkala 

2. Pimpinan melaksanakan evaluasi 

pencapaian target instansi secara 

berkala 

3. Pimpinan melaksanakan evaluasi 

kinerja pegawai sesuai dengan 

program yang ditetapkan 

4. Pimpinan senantiasa memeriksa 

setiap pelayanan yang dilakukan 

pegawai kepada tamu atau 

pengguna di Dinas Pemerintah 

Kota Cimahi 

5. Pimpinan senantiasa mengevaluasi 

laporan keuangan yang 
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disampaikan oleh divisi keuangan 

di Dinas Pemerintah Kota Cimahi 

Pengawasan 1. Pimpinan melaksamakan 

pengawasan kepada semua bagian 

pada di Dinas Pemerintah Kota 

Cimahi 

2. Pimpinan membimbing pegawai 

yang dirasakan perlu ditingkatkan 

kemampuannya 

3. Pimpinan membimbing dan 

membina pegawai dengan sebaik-

baiknya 

4. Pimpinan senantiasa mengawasi 

pelaksanaan kerja semua pegawai 

5. Pimpinan melaksanakan 

pengawasan terhadap cara 

melayani pelanggan untuk 

meningkatkan kinerja di Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

 

 Mengatur Staf 1. Pimpinan mengatur penempatan 

pegawai dengan sebaik-baiknya 

2. Pimpinan menempatkan pegawai 

sesuai dengan kemampuan yang 
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dimiliki pegawai 

3. Pimpinan senantiasa meningkatkan 

kemampuan pegawai dengan 

sebaik-baiknya 

4. Pimpinan mengatur tata kerja 

setiap staf/pegawai di Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

5. Pimpinan berusaha mengakomodir 

semua keluhan pegawai 

Negosiasi 1. Pimpinan berusaha melakukan 

kerja sama dengan lembaga lain 

untuk meningkatkan jumlah tamu / 

pengguna di Dinas Pemerintah 

Kota Cimahi 

2. Pimpinan berusaha melakukan 

pendekatan dengan lembaga 

pemerintah maupun swasta agar 

mau menggunakan di Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

3. Pimpinan berusaha menarik minat 

lembaga lain agar tertarik 

menggunakan di Dinas Pemerintah 

Kota Cimahi  sebagai tempat 
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kegiatan pertemuan 

4. Pimpinan membentuk tim untuk 

melakukan kerja sama dengan 

lembaga lain dalam rangka 

meningkatkan penggunaan di 

Dinas Pemerintah Kota Cimahi 

5. Pimpinan mengirimkan perwakilan 

untuk melakukan kerja sama 

dengan lembaga lain sebagai upaya 

meningkatkan kinerja di Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 

Perwakilan 1. Pimpinan senantiasa berusaha hadir 

pada setiap ada undangan dari 

lembaga pemerintah lainnya 

2. Pimpinan senantiasa mengirimkan 

utusan melakukan pekerjaan dinas 

kepada lembaga pemerintah 

maupun swasta lainnya 

3. Pimpinan melakukan pendekatan 

baik kepada lembaga pemerintah, 

instansi maupun masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja Dinas 

Pemerintah Kota Cimahi 



74 

 

3.2.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel partisipasi penyusunan anggaran ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975) di mana responden diminta 

untuk menjawab sepuluh pertanyaan dengan memilih Skala Likert antara 1 

sampai dengan 5. Skala rendah (angka 1) mewakili tingkat partisipasi yang rendah 

(Sangat Tidak Baik), sedangkan skala tinggi Sangat Baik (angka 5) mewakili 

tingkat partisipasi yang tinggi. 

Kinerja Manajerial diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Mahoney et al., 1963 dalam (Fitriyati,2006). Instrumen 

kinerja manajerial terdiri dari 38  pernyataan, skala jawaban yang digunakan yaitu 

5 (lima) skala likert. Setiap responden diminta untuk mengukur kinerjanya Skala 

rendah (nilai 1) menunjukkan kinerja dibawah rata-rata dan skala tinggi (nilai 5) 

menunjukkan kinerja diatas rata-rata.. 

Pengukuran variabel Job Relevant Information menggunakan kuesioner 

yang dikembangkan oleh Kren (1992). Pengukuran variabel ini menggunakan 10 

(sepuluh) buah pertanyaan dengan skala Likert satu sampai dengan lima dimana 

skor terendah (poin 1) JRI rendah, sedangkan skor tinggi (poin 5) menunjukkan 

JRI tinggi. 

 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti hasil 

kuesioner. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 
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ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada para responden. 

Tahap pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu 

dengan membagikan kuesioner kepada responden penelitian sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti tidak perlu memberikan 

instruksi secara langsung kepada responden penelitian, karena pada kuesioner 

telah dicantumkan penjelasan cara pengisian kuesioner, sehingga diasumsikan 

bahwa responden penelitian dapat memahami cara pengisian kuesioner yang 

benar. 

 

3.3 Metode Pengujian Data 

3.3.1 Uji Kualitas Pengumpulan Data 

Dikarenakan data diambil secara primer dengan menggunakan kuesioner, 

maka digunakan pengujian kualitas data sebagai berikut: 

a. Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator kuesioner dari masing-masing variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

di ukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan 

dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk (Sugiyono, 2017). Uji validitas dihitung dengan rumus 

pearson product moment dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r = koefisien korelasi momen produk 

X = skor butir 

Y = skor total 

N = jumlah responden 

⅀X² = jumlah kuadrat X 

⅀Y² = jumlah kuadrat nilai Y 

 

Kriteria:  

Apabila nilai koefisien korelasi skor butir pertanyaan dengan skor totalnya 

lebih besar dari r tabel (r >r tabel) maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid 

(Sugiyono, 2017).  

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2017).  

 Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kemampuan suatu pengukuran 

untuk memberikan hasil yang konsisten apabila pengukuran dilakukan lebih dari 

satu kali dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan stabilitas dan 

konsistensi pengukuran. Uji ini dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach (Cronbach’s Alpha) untuk menguji apakah kuisioner yang diajukan  

peneliti dapat memberikan ukuran yang stabil dan konsisten atau tidak. 
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Cronbach’s coefficient alpha digunakan untuk instrumen yang memiliki jawaban 

dalam bentuk skala likert. Adapun rumus Cronbach’s coefficient alpha adalah 

sebagai berikut : 

      ( )  
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i

i
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1

2

1
1

  

Keterangan : 

α = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

Si
2
 = jumlah varians butir tiap pertanyaan 

S
2
total

 
= total varians 

 Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Semakin besar nilai 

koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini terhadap variabel penelitian.terhadap variabel penelitian. 

Kriteria:  

Jika nilai Cronbach’s coefficient alpha lebih besar 0,70  maka ditafsirkan 

reliable (Ghozali,2013). 

 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 
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sampel yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditujukan oleh nilai eror yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian 

secara statistik. Pengujian normalitas data menggunkan Test Normality 

Kolmogorov-Sminov dalam program SPSS. 

Menurut Ghozali (2013: 154) bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distibusi normal. Persamaan regresi dikatan baik jika 

mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal. 

 Analisis Grafik 

Menurut Ghozali (2013:154) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan 

dengan menggunakan analisi grafik adalah: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal 

yaitu mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal 

yaitu tidak mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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 Uji Kolmogorov-Smirnov  

Untuk menentukan uji ini didasarkan kepada Kolmogorov-Smirnov Test 

terhadap model yang diuji. Menurut Ghozali (2013:158), uji Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:  

H0 : Data residual terdistribusi normal, apabila sig. > α = 0.05  

Ha : Data residual tidak terdistribusi normal, apabila sig. < α = 0.05. 

 

3.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 134) bahwa uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap 

maka disebut heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk menguji heterodastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran 

dari varians pada grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 

nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.3.3 Analisis Data Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: 

Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Job Relevant 

Information. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang 

menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. 

Untuk mendeskripsikan nilai mean setiap item, indikator dan variabel 

dalam penelitian ini digunakan kriteria dengan interval kelas yang diperoleh  dari 

hasil perhitungan : 

              

 
(                                                        )

                     
 

Nilai skor jawaban responden dalam penelitian ini mengacu pada skala 5 

point dari skala likert (Sugiyono, 2017), sehingga nilai jawaban responden terbaik 

adalah 5 dan nilai jawaban tekurang baik adalah 1. Jumlah kelas / kategori yang 

digunakan dalam penyusunan kriteria tersebut disesuaikan dengan skala yang 

digunakan yaitu 5 kelas, sehingga interval kelas adalah (5-1) : 5 = 0,8. Cukup baik 

dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini mengaju 

pada interpretasi skor menurut Sudjana (2013). Dengan demikian kriteria untuk 

mendeskripsikan nilai mean yang telah diperoleh setiap butir, indikator, dan 

variabel dapat dideskripsikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Dasar Interpretasi Skor Dimensi Dalam Variabel Penelitian 

No Nilai / Skor Interpretasi 

1 1 – 1,8 Tidak baik / Sangat Rendah 

2 > 1,8 – 2,6 Kurang baik / Rendah 

3 > 2,6 – 3,4 Cukup baik / Sedang 

4 > 3,4 – 4,2 Baik  / Tinggi 

5 > 4,2 – 5,0 Sangat Baik  / Sangat Tinggi 

 

3.3.4 Uji Hipotesis 

3.3.4.1 Analisis Regresi Sederhana 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 23.0. Analisis regresi 

pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memprediksikan/ mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017:290). 

Analisis regresi pada dasarnya merupakan suatu studi untuk mengetahui 

pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-

masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak 

hipotesis nol. 

Y = a + bX + e 

Sumber : (Sudjana, 2013:312) 

Dimana : 

Y : Nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan 
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X :   Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

a :   Nilai Intersep (Konstan), Nilai Y Ketika X = 0 (Harga Konstan). 

b : Koefisien arah regresi, angka arah atau koefisien regresi yang  

menunjukan peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan 

variabel independen. Bila b (+) maka ada kecenderungan peningkatan dan 

bila b (-) maka ada kecenderungan penurunan. 

e :   error 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan persamaan: 

  
(  )(   )  (  )(   )

( )(   )  (  ) 
 

  
 (   )  (  )(  )

( )(   )  (  ) 
 

Dimana:   

a  : Nilai Intersep (Konstanta), Nilai Y Ketika X = 0 (Harga Konstan) 

b : Koefisien arah regresi 

X : Variabel bebas (Independen) 

Y : Variabel terikat (Dependen)  

n : Jumlah tahun yang dihitungSumber : (Sugiyono, 2017:302) 

 

3.3.4.2 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Formula yang dapat 

digunakan untuk melakukan perhitungan koefisien korelasi, penulis menggunakan 

pearson product moment corellation dengan rumus sebagai berikut:  
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     (  )(  )

√(     (  ) )(     (  ) 
 

Sumber: (Sugiyono, 2017:273) 

Dimana: 

r = Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas (Independen) 

Y = Variabel terikat (Dependen)  

n = Jumlah tahun yang dihitung 

 Menurut Sugiyono (2017:274), ada beberapa pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi yang dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, yaitu: 

Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap 

 Koefisien Korelasi 

Nilai koefisien korelasi Kriteria Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,22 – 3,99 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,8 – 1,00 Sangat kuat 

  Sumber :Sugiyono (2017:274)  
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3.3.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

Uji R
2
 atau uji determinasi merupakan ukuran seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013:95), nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel yang diberikan 

hamper semua infomasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Dalam penelitian ini, analisis koefisien determinasi (Kd) digunakan untuk melihat 

dan mengukur seberapa besar pengaruh X terhadap Y. 

 

 

 

Dimana: 

Kd : Seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi oleh X 

R2 : Kuadrat koefisien korelasi 

 

3.3.4.4 Pengujian Hipotesis (Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)) 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel 

terikat).  Dimana hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya hubungan 

antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yaitu 

hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. 

Menurut (Ghozali 2013:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukan signifikansi 
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pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Variabel independen secara individu dikatakan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, apabila variabel tersebut memiliki 

nilai signifikansi (sig) dibawah 0,05. Pengujian ini juga bisa menggunakan 

perbandingan antara ttabel dengan thitung dengan cara: 

1. thitung> ttabel atau sig.< α = 0.05: maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependennya. 

2. thitung< ttabel atau sig. < α = 0.05: maka Ho diterima dan Ha ditolak  

Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. 

Rumus uji t adalah: 

         
   

  
 

Sumber: (Sudjana, 2013:325) 

Dimana: b : koefisien regresi 

  Sb : Standar error 

 

3.3.4.5 Moderating Regression Analysis (MRA) 

Pengujian hipotesis kedua menggunakan metode MRA untuk mengetahui 

apakah Job Relevant Information memperkuat hubungan antara pastisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. MRA atau uji interaksi 

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan 
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regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel 

independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 + e 

 Variabel perkalian antara X1 dan X2 disebut juga variabel moderat oleh 

karenanya menggambarkan pengaruh moderating variabel X2 terhadap hubungan 

X1 dan Y. Sedangkan variabel X1 dan X2 merupakan pengaruh langsung dari 

varibael X1 dan X2 terhadap Y.X1X2 dianggap sebagai variabel moderat karena: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 + e 

dY/dX1 = b1 + b3X2 

 Persamaan tersebut memberikan arti bahwa dY/dX1 merupakan fungsi dari 

X2 atau variabel X2 memoderasi hubungan antara X1 dan Y. 

Tahap selanjutnya adalah menentukan uji klasifikasi tipe moderasi, 

menurut (ghozali,2013), klasifikasi moderasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Klasifikasi Tipe Moderasi 

No Kriteria 

Tipr 

Moderasi 

Kesimpulan Tindak lanjut 

1 

b2 tidak 

signifikan 

Pure 

Moderasi 

Variabel moderasi 

murni: berinteraksi 

dengan variabel 

prediktor tanpa 

menjadi variabel 

prediktor 

Regresi 

moderasi 

dilakukan tanpa 

memasukkan b2  

sebagai variabel 

independen 

kedalam model 

b3 signifikan 
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regresi 

2 

b2 signifikan 

Quasi 

Moderasi 

Variabel moderasi 

semu: berinteraksi 

dengan variabel 

prediktor sekaligus 

menjadi variabel 

prediktor 

Regresi 

moderasi 

dilakukan 

dengan 

memasukkan b2 

sebagai variabel 

independen 

b3 signifikan 

3 

b2 tidak 

signifikan 

Homologizer 

Moderasi 

Variabel yang 

dianggap 

berpotensi sebagai 

variabel 

mkoderasi: 

Variabel ini tidak 

berinteraksi 

dengan variabel 

prediktor dan tidak 

mempunyai 

hubungan yang 

signifikan dengan 

variabel terikat. 

Regresi 

moderasi 

dilakukan 

dengan metode 

Multigroup/ 

Analisis sub 

kelompok, yaitu 

membagi data 

moderasi 

menjadi 2 

kelompok 

b3 tidak 

signifikan 

4 

b2 signifikan Prediktor 

Moderasi 

Moderasi ini 

hanya berperan 

Regresi 

moderasi b3 tidak 
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signifikan sebagai variabel 

prediktor dalam 

model hubungan 

yang dibentuk 

dilakukan 

dengan tanpa 

memasukkan b3 

kedalam model 

regresi 

 Sumber: Ghozali, Imam (2013), Solimun (2011) 


