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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tasikmalaya. Dengan objek penelitian anggaran berbasis kinerja, 

kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas publik pada satuan kerja perangkat 

daerah kota Tasikmalaya. 

3.1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tasikmalaya 

 

Pemerintahan Kota Tasikmalaya selaku pelaksana pembangunan daerah 

khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya 

melaksanakan administrasi kependudukan yang diantara salah satunya yaitu 

pembuatan dan penerbitan Kartu Keluarga (KK). Kartu keluarga akan ikut 

menentukan nasib masyarakat dikemudian hari. Misalnya, jika membuat kartu 

tanda penduduk perlu melampirkannya, apabila meneruskan sekolah dan mencari 

beasiswa kartu keluarga itu dibutuhkan, hingga ingin mendapatkan asuransi 

kesehatan dan membuat jaminan kesehatan kartu keluarga sangat dibutuhkan 

sebagai data penunjang. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang 

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga serta identitas 

anggota keluarga. Setiap keluarga hanya memiliki satu KK dan setiap penduduk 

dicatat hanya pada satu KK. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan Pencatatan Sipil bahwa 
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Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 

pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan administrasi 

kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas 

atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa 

penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah 

nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada 

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang 

selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data 

tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota 

keluarga. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el 

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan 

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya 

disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 

kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran adalah suatu dokumen 

identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang 

bersangkutan. 
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Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat 

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.  

3.1.2 Visi dan Misi  

VISI : 

“Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan“ 

MISI : 

a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dancatatan sipil; 

b. Mewujudkan tertib dokumen kependudukan. 

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tasikmalaya 
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya (2019) 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survey, yang menurut Gima Sugiama (2013: 38) adalah: Penelitian 

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan 

merekam jawaban tersebut untuk kemudian dianalitis secara kritis. 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini dilakukan terutama untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 

antara Anggaran Berbasis Kinerja(X1) dan Kinerja Layanan Publik(X2)dengan 

Akuntabilitas Publik (Y). Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini 

disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator Ukuran Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja  

(X1) 

Anggaran berbasis kinerja 

adalah perencanaan kinerja 

tahunan secara terintegrasi 

yang menunjukkan hubungan 

antara tingkat pendanaan 

program dan hasil yang 

diinginkan dari program 

tersebut.  

(Indra Bastian, 2012:202) 

1. Penetapan 

Strategi 

Organisasi 

(Visi dan 

Misi 

 

2. Tujuan 

 

 

 

3. Penetapan 

Aktivitas 

 

 

4. Evaluasi dan 

pengambilan 

Keputusan 

- Fokus strategi 

yang jelas 

- Memiliki orientasi 

masa depan 

 

 

- Harus dapat 

diukur 

- Harus tepat 

 

- Strategi organisasi 

- Tujuan 

Operasional 

 

- Melakukan 

pengecekan 

- Membuat 

Interval 
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 keputusan 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kinerja 

Layanan 

Publik 

(X2) 

Kinerja pelayanan publik 

adalah tingkat pencapaian 

pelaksanaan dari segala 

bentuk dan kegiatan 

pelayanan yang 

diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan 

publik sebagai pemenuhan 

kebutuhan masyarakat yang 

mengacu pada keinginan dan 

tingkat kepuasan masyarakat 

dengan meningkatkan kinerja 

pelayanan. 

 

1. Prosedur 

Pelayanan 
 Kemudahan dalam 

persyaratan 

 Kemudahan dalam 

proses pelyanan 

Interval 

2. Waktu 

Penyelesaian 
 Waktu Sesuai 

dengan jadwal 

yang ditetapkan 

 Kemudahan 

menentukan waktu 

penyelesaian 

3. Biaya 

Pelayanan 
 Penyesuaian tarif 

 Keterbukaan 

rincian biaya 

4. Produk 

Pelayanan 
 Hasil Pelayanan 

yang diterima 

 Keunggulan 

pelayanan 

 

5. Sarana dan 

Prasarana 
 Menggunakan 

system yang 

terkomputerisasi 

 Menerima layanan 

online 

 

Akuntabilitas 

Publik 

(Y) 

Akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk 

memberikan 

pertanggungjawaban, 

menyajikan melaporkan, dan 

mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang 

memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban 

tersebut. 

 

(Mardiasmo, 2009: 132) 

 

1. Akuntabilitas 

Kejujuran 

dan Hukum 

- Penghindaran 

Penyalahgunaan 

Jabatan 

- Jaminan 

Kepatuhan 

terhadap Hukum 

dan Peraturan 

yang berlaku 

Interval 

2. Akuntabilitas 

Proses 

 

 

 

 Pemberian layanan 

yang tepat, 

responsive, dan 

murah biaya 

 Adanya kepatuhan 

terhadap prosedur 

 

3. AKuntabilitas 

Program 

- Tanggung jawab 

atas Pencapaian 

program 

- Alternatif program 
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yang optimal dan 

minimal biaya 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 4. Akuntabilitas 

Kebijakan 

- Mempertanggung 

jawabkan 

kebijakan 

- Tanggung jawab 

Pemerintah 

 

Interval 

5. Akuntabilitas 

Kejujuran 

dan Hukum 

- Penghindaran 

Penyalahgunaan 

Jabatan 

- Jaminan 

Kepatuhan 

terhadap Hukum 

dan Peraturan 

yang berlaku 

 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

3.2.2.1 Jenis Data 

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data, dimana 

penelitian ini meliputi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja dan Akuntabilitas 

pada SKPD di DisdukcapilKota Tasikmalaya.  

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari 

objek penelitian. 

 

3.2.2.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : 

a) Sumber Data Primer 



62 
 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengisian 

kuesioner yang disebarkan kepada para Pengguna Layanan di Disdukcapil 

Kota Tasikmalaya meliputi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja dan 

Akuntabilitas. 

b) Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan dari pihak lain yang mana data tersebut mereka 

jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri, data sudah ada atau 

tersedia yang kemudian diolah kembali untuk tujuan tertentu, data ini berupa 

sejarah dan keadaan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang 

dianggap relevan dengan topik di atas 

3.2.2.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 

Instrumen utama yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

kuesioner.Bentuk pertanyaan yang digunakan kuesioner adalah struktur non 

disqued, yaitu bentuk pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan 

agar maksud pertanyaan dapat diketahui dengan jelas, dengan kombinasi pilihan 

ganda yang berisi seperangkat pertanyaan responden mengenai suatu objek 

sikap.Setiap jenis responden dinilai dengan menggunakan skala sikap yang 

berpedoman kepada skala likert.Sikap – sikap pertanyaan tersebut 

memperlihatkan pendapat positif atau negatif. Setiap jenis responden dinilai 

sesuai arah  pertanyaan yaitu : 

a. Untuk pertanyaan positif skala nilai yang dipergunakan adalah   5-4-3-2-1 

b. Untuk pertanyaan negatif skala nilai yang dipergunakan adalah  1-2-3-4-5 
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3.2.2.4 Populasi Sasaran 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Pengguna Layanan 

Disdukcapil Kota Tasikmalaya untuk pengurusan Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil pada bulan Juni 2019 sebanyak 8984 Pengguna Layanan, dengan rincian. 

(Sumber: Disdukcapil Kota Tasikmalaya) 

3.2.2.5 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015:96). 

Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil agar mewakili 

seluruh populasi digunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin yang dikutip 

oleh Husein Umar (2012:141) sebagai berikut: 

 
 2

1 eN

N
n


  

Dimana: 

N = Jumlah Populasi 

n = ukuran sampel 

e² = standar error (e = 100%) 

Jadi populasi (N) sebanyak 8984 Pengguna layanan dengan nilai kritis 

yang diinginkan sebesar 10% maka ukuran sampel yang digunakan ialah sebagai 

berikut: 

 
9989,98

1,089841

8984
2




n  
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Maka jumlah sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 99 responden.. 

3.2.2.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses jawaban langsung 

dari pihak perusahaan, sehingga diharapkan akan memperoleh data yang 

diperlukan. 

2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(diisi). 

3. Studi dokumentasi, yaitu mentransfer data-data yang telah diperoleh atau 

informasi yang telah didokumentasikan. Seperti sejarah SKPD Disdukcapil 

Kota Tasikmalaya. 

3.3  Paradigma Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan 

Kinerja terhadap Akuntabilitas, maka penulis menyajikan paradigma seperti yang 

tersaji pada gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Paradigma Penelitian 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja (X1) 

 

 

Kinerja 

Layanan 

Publik(X2) 

 

Akuntabilitas(Y) 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh antara Anggaran Berbasis 

Kinerja dan Kinerja terhadap Akuntabilitas. Alat yang analisis yang digunakan 

adalah: 

 

3.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Setelah data yang diperoleh, data tersebut dikumpulkan untuk kemudian 

dianalisis dan diinterpretasikan. Sebelum melakukan analisis data, perlu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah 

disebarkan. 

Validitas menunjukkan sebrapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-

operasi mengukur apa yang seharusnya diukur Ghiselli et al (dalam Singarimbun 

dan Effendi, 2015:164). Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk 

melakukan tugasnya mencapai sasarannya.Validitas juga berhubungan dengan 

kenyataan (actually). Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi 

dari masing-masing pertanyaan melalui total skor, dengan menggunakan rumus 

korelasi produk momen. Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung 

dengan r tabel yaitu angka kritis tabel korelasi dengan derajat kebebasan (dk = n-

2) dengan taraf signifikan   = 5%. 

Kriteria Pengujian: 

Jika rhitung> rtabel, maka pernyataan tersebut valid. 

Jika rhitung< rtabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 
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Menurut Sekaran (dalam Singarimbun dan Effendi, 2009:164)  reliabilitas 

suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang 

mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu 

pengukur. Suatu pengukur dikatakan reliabel  (dapat diandalkan) jika dapat 

dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan 

konsisten. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan menggunakan teknik 

cronbach. Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan 

program SPSS versi 21.00. Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah 

keputusannya adalah: 

Jika rhitung > rtabel, maka pernyataan reliabel. 

Jika rhitung < rtabel, maka pernyataan gugur (tidak reliabel). 

 

3.4.2 Analisis Deskriptif Kuesioner 

 Untuk mengetahui fleksibilitas manufaktur dan keunggulan bersaing, dari 

setiap jawaban kuesioner diberi skor dengan menggunakan skor berskala ordinal 

dilakukan dengan skala likert, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skor Metode Likert 

Jawaban Skor Jawaban Positif Skor Jawaban Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber : Sugiyono (2015: 87) 

Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan presentase dan skoring dengan 

menggunakan rumus Sugiyono (2015:152) 
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X = 
 

 
x 100% 

Keterangan: 

X = jumlah presentase jawaban 

F = jumlah jawaban frekuensi 

N = jumlah responden 

Setelah diketahui itu maka nilai dari keseluruhan indikator dapat 

ditentukan interval, perinciannya adalah sebagai berikut: 

NJI = 
                              

                          
      

Keterangan: 

NJI = Interval untuk menentukan tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah,sangat 

rendah   suatu interval. 

Kriteria pertanyaan = Untuk menentukan klasifikasi penilaian. 

3.4.3 Pengujian Analisis Jalur (Path) 

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah 

pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari 

data yang berhasil dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data 

dilakukan melalui bantuan komputer dengan program SPSS (Stastistical Product 

And Service Solution) versi 21.00. 

Selanjutnya dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan 

analisis path, karena analisis tersebut cukup untuk mewakili berapa besarnya 
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hubungan dan pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Kinerja (X2) 

terhadap Akuntabilitas (Y). Adapun struktur path analysis dapat diterjemahkan 

dalam sebuah diagram jalur seperti terlihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Struktur Path Analisys 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X1, X2 dengan Y 

maka dipergunakan  analisis path. Sehubungan terdapat dua variabel bebas X1, X2 

maka menurut Sugiyono (2015: 151): ”besarnya pengaruh antara satu variabel 

penyebab dengan variabel akibat dapat didasarkan kepada koefisien jalur dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat diagram jalur yang mencerminkan proposisi hipotetik yang 

diajukan, lengkap dengan persamaan strukturalnya sehingga dapat 

menterjemahkan hipotesis penelitian yang kita ajukan ke dalam diagram jalur, 

sehingga bisa tampak jelas variabel apa saja yang merupakan variabel 

eksogenus dan apa yang menjadi variabel endogenusnya. 

X1 

X2 

Y 

ε 

 

21XXr  

 YX1  

 YX2 
 Yε 

 PX2ε1 

 
ε1 
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Korelasi PPM dilambangkan ( ) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari  

-1< r < 1. Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; r = 0 artinya tidak 

ada korelasi; dan r =1 berarti korelasinya sangat kuat. 

Tabel 3.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1.000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2015:152) 

2. Menghitung matriks korelasi antar variabel.  

 

 

 

Formula untuk menghitung koefisen korelasi yang dicari adalah 

menggunakan Product Moment Coefficient dari Karl Pearson. Alasan 

penggunaan teknik koefisien korelasi dari Karl Pearson ini adalah karena 

variabel-variabel yang hendak dicari korelasinya memiliki skala pengukuran 

interval. Formulanya : 

R = 

… Xu X2 X1 
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3. Identifikasikan struktur dan persamaan yang akan dihitung koefisien jalurnya. 

Misalkan saja dalam sub-struktur yang telah kita identifikasi terdapat k buah 

variabel eksogenus, dan sebuah (selalu hanya sebuah) variabel endogenus Xu 

yang dinyatakan oleh persamaan :  

Xu = p 1xxu x1 + p 2xxu x2 + … + p ku xx xk + .  

Kemudian hitung matriks korelasi antar variabel eksogenus yang 

menyusun sub-struktur tersebut. 

4. Menghitung matriks invers korelasi variabel eksogenus,  

5. Menghitung semua koefisien jalur p iu xx , dimana i = 1,2, … k; melalui rumus :  
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Untuk menghitung koefisien korelasi maka digunakan rumus sebagai 

berikut : 
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Selanjutnya untuk menghitung besarnya koefisien determinasi digunakan 

rumus sebagai berikut : 
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Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel lainnya atau faktor residu/ 

sisa dapat ditentukan melalui rumus sebagai berikut: 

PYε =√                  

Dimana :           ∑         
 
    

Mencari pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan 

dalam dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak langsung 

Antara Variabel Penelitian 

No Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 

1 (    )
2
  A 

2  ))(()(
2211 YXXXYX r 

 
B 

3 Total Pengaruh X1 terhadap Y (A+B) C 

4 (    )
2
  D 

5  ))(()(
2211 YXXXYX r 

 
E 

6 Total Pengaruh X2 terhadap Y (D+E) F 

7 Total Pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y 

(C+F) G 

8 Pengaruh Variabel Residu (1 – G) H 

Sumber: Sugiyono (2015: 156) 
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Dalam proses perhitungan path analisys di atas, penulis akan 

menggunakan bantuan SPSS Versi 21.00 dan Microsoft Excel. 

6. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional 

penetapan tingkat signifikan, uji signifikan, criteria dan penarikan kesimpulan. 

1) Penetapan Hipotesis Operasional 

a. Secara Simultan 

Ho :          = 0 Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas. 

Ha :           ≠ 0 Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja secara 

simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas. 

b. Secara Parsial 

 Ho :rX1X2= 0 Anggaran Berbasis Kinerja tidak berhubungan signifikan 

Dengan Kinerja. 

 Ha :rX1X2 0 Anggaran Berbasis Kinerja berhubungan signifikan 

Dengan Kinerja. 

 Ha : YX1 ≠ 0 Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Akuntabilitas. 
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 Ho : YX2 = 0 Kinerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas. 

 Ha : YX2 ≠ 0 Kinerja secara parsial signifikan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas. 

2) Penetapan tingkat signifikan 

 Tingkat signifikan yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) yang merupakan 

tingkat signifikan yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menunjukkan 

ketiga variabel mempunyai korelasi cukup nyata. 

3) Uji Signifikan 

a. Secara simultan menggunakan uji F 

b. Secara parsial menggunakan uji t 

4) Kaidah keputusan 

Secara  parsial:  

Tolak Ho jika thitung> ttabelatau Sig. <𝒶 (0,05) 

Terima Ha jika thitung ≤ ttabelatau Sig. >𝒶 (0,05) 

Secara simultan: 

Tolak Ho jika F hitung > F tabel dan terima Ho jika F hitung ≤ F tabel 

5) Penarikan simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan diatas maka akan 

dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik 

kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. 


