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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah bagian 

akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Sleman yang tersebar di beberapa instansi daerah pemerintah 

Kabupaten Sleman. Pemilihan SKPD Kabupaten Sleman karena menurut opini 

BPK tentang laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2013-2017 

Kabupaten Sleman mendapatkan opini WTP berturut-turut, lebih baik dari pada 

4 wilayah lainnya di wilayah Provinsi DIY. Teknik yang digunakan 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling sangat penting 

untuk memilih setiap responden yang akan mengisi kuesioner. Pemilihan 

responden yaitu para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha 

keuangan SKPD di berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman 

yang menjabat sebagai kepala bagian, staf keuangan/akuntansi, maupun pihak 

yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan yang telah 

lama bekerja lebih dari 1 tahun. 

 

B. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang datanya 

bersumber dari pegawai SKPD Kabupaten Sleman. Data yang diambil 
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menggunakan kuesioner yang akan dibagikan disetiap instansi pemerintahan 

Kabupaten Sleman. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, bentuk 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan 

salah satu metode yang tingkat keabsahannya tinggi karena bersumber 

langsung dari orang tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Kuesioner 

dibagikan kepada salah satu pegawai SKPD di setiap instansi pemerintah 

daerah Kabupaten Sleman, yang nantinya akan diserahkan ke pegawai di setiap 

instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable). 

Variabel terikat merupakan variabel yang penting dalam 

penelitian. Variabel ini hanya dipengaruhi oleh variabel bebas 

(independent variable). Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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2. Variabel Bebas (Independent Variable). 

Variabel bebas atau bias juga disebut variabel independen yaitu 

variabel yang memengaruhi variabel terikat (dependent variable). 

Variabel independen pada penelitian ini adalah kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah karakeristik dari obyek yang akan 

diobservasi, dipelajari, dan ditarik kesimpulan darinya. Adapun variabel yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas atau independent variable (X1) yaitu: kompetensi 

sumber daya manusia memiliki kemampuan dan karakteristik berupa 

pendidikan, pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan 

tugasnya. Sehingga dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan 

efisien. Indikator dalam variabel ini, yaitu: (pengetahuan, pelatihan, 

dan pengalaman) pengukuran dengan menggunakan kuesioner 

dengan skor skala likert 5 dan 8 item pertanyaan. Kuesioner diambil 

dari penelitian Triyanto (2017) dan Intan (2017). 

2. Variabel bebas atau independent variable (X2) yaitu: pemanfaatan 

teknologi informasi sebagai penunjang keberhasilan suatu proses 

kinerja dan upaya untuk mencapai tujuan serta visi misi dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator dalam variabel 
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ini yaitu: (komputer dan jaringan internet) pengukuran dengan 

menggunakan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 9 item 

pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Triyanto (2017). 

3. Variabel bebas atau independent variable (X3) yaitu: penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai prinsip atau acuan 

dalam penyajian maupun penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah. Indikator dalam variabel ini yaitu: Penerapan  Basis  Akrual  

untuk  Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, lalu Penerapan 

Basis kas untuk Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

dan Penyajian secara wajar. Variabel ini diukur dengan kuesioner 

dengan skor skala likert 5 dan 9 item pertanyaan. Kuesioner diambil 

dari penelitian Ahsani (2016). 

4. Variabel terikat atau dependent variable (Y) yaitu: kualitas laporan 

keuangan pemerintah dapat diukur berdasarkan karakterisitik 

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pengukuran 

dengan menggunakan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 12 

item pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Intan (2017). 

 

F. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skor skala 

likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Skor 5 
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Sangat Setuju (SS),Skor 4 Setuju (S), Skor 3 Netral (N), Skor 2 Tidak Setuju 

(TS), dan Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS).  

 

G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif. 

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang digunakan untuk 

menggambarkan dan mendiskripsikan data yang telah dikumpul (Ghozali, 

2013). Uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

nilai minimum (max), nilai maksimum (min), rata-rata (mean), dan standar 

deviasi (std. deviation). 

2. Uji Validitas. 

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid) (Ghozali, 

2013). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan melihat nilai signifikansi 

pada Total Pearson Corellation. Item pertanyaan dikatakan valid apabila 

nilai signifikansi pada Total Pearson Corellation > 0,25. 

3.  Uji Reliabilitas.  

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2013). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas 

pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian 

ini dilakukan dengan melihat koefisien cronbach’s alpha, jika hasil 
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menunjukkan angka > 0,70 maka dapat dikatakan instrumen pertanyaan dari 

variabel tersebut reliabel. 

4. Uji Asumsi Klasik.  

a. Uji Normalitas.  

Uji normalitas merupakan pengujian yang berguna untuk menguji 

apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2013). Pengujian normalitas yang digunakan adalah dengan 

melihat nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Asymp. Sig > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-

variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel 

bebas tersebut dieliminir (Ghozali, 2013). Untuk menguji adanya 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Varians Inflation 

Factor) kecil dari 10 atau tolerance lebih besar dari 0,10.  

c. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik. Uji 

ini mengetahui apakah di dalam suatu model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual untuk semua pengamatan dalam 

model regresi. Model regresi yang baik yaitu model yang tidak terkena 

heteroskedasitas atau disebut dengan model homoskesdasitas (Ghozali, 

2013). Model regresi disebut model homoskesdasitas apabila variance 
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dan residual satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap. Uji 

heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dalam regresi residual. 

Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka variabel terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

H. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

Model regresi linear berganda digunakan sebagai persamaan regresi. 

Bila memenuhi asumsi normalitas data dan terlepas dari asumsi maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda merupakan model yang terbaik. 

Persamaan regresi linier berganda yaitu: 

 Yˆ =  + b1KSM + b2PTI+ b3SAP + e   

dimana: 

Yˆ  = “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 

  = “Konstanta” 

b1  = “Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia” 

b2  = “Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi” 

b3  = “Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan” 

KSM = “Kompetensi Sumber Daya Manusia” 

PTI = “Pemanfaatan Teknologi Informasi” 

SAP = “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan” 

e  = “Kesalahan (error)/ tingkat pengganggu” 
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Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengujian 

sebagai berikut: 

1. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R
2
). 

Pengujian koefisien determinan (Adjusted R
2
) pada intinya 

adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Koefisien 

determinan berkisar dari nol sampai dengan satu (0 ≤ Adjusted R
2
 ≤ 

1). Hal ini berarti bila nilai Adjusted R
2
 = 0 menunjukkan tidak 

adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, bila nilai Adjusted R
2 

semakin besar terhadap variabel 

dependen semakin besar pengaruhnya. dan bila nilai Adjusted R
2
 

semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F).  

Uji nilai F digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5% 

atau α = 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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3. Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t). 

Uji nilai t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi 

berganda secara parsial (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan alpha 0,05 (α=5%). Hipotesis diterima jika 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan arah koefisiennya sesuai 

dengan yang dihipotesiskan. 

 


