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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

  Obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Brebes dan yang diteliti 

adalah SKPD dengan jumlah 40 dari jumlah total 80, hal ini dikarenakan jarak dan 

waktu serta biaya yang mendasari penentuan jumlah SKPD tersebut diatas. SKPD 

lingkup pemda Kabupaten Brebes meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Inspektorat, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,  Badan, Kantor Kesbangpol dan 

Linmas, Rumah Sakit Umum Daerah, serta   Sekretariat Badan Narkotika 

Kabupaten Brebes. 

  Subyek dalam penelitian ini meliputi variabel variabel sebagai berikut: 

Variabel Independen (Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian 

Internal, Pengawasan Keuangan) dan Variabel Dependen (Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda). Variabel tersebut diatas akan diuji pengaruhnya 

variabel independen terhadap variabel dependen, dengan hasil dari jawaban-

jawaban kuesioner yang disebar ke setiap masing-masing SKPD. 

B. Jenis Data 

 Jenis dari data dalam penelitian ada 2, yaitu data sekunder dan data primer. 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 
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ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Sedangkan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat, dari 

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian 

atau hasil pengujian (benda). 

 Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang langsung diperoleh 

atau didapat dari responden dan narasumber langsung tanpa melalui perantara 

melalui kuesioner. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner jenis nya terstruktur 

dan responden dibatasi pada jawaban tertentu saja. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2005:90). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang ada di lingkup Kabupaten Brebes. 

 Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo. 2005:79). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling  yaitu adalah 

dengan memberikan kriteria tertentu kepada calon responden atau narasumbernya. 

Adapun kriteria yang dimaksud adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) yang mempunyai wewenang dalam proses penyusunan laporan keuangan 

di pemerintah daerah Kabupaten Brebes, yaitu pada bagian akuntansi/keuangan, 
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dimana pejabat yang dimaksud adalah kepala bidang/kepala bagian serta sekretaris 

bidang/bagian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangatlah penting, teknik yang 

digunakannya pun harus tepat sesuai dengan jenis data penelitian yang kita 

lakukan apakah primer atau sekunder. Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

adalah dengan cara menggunakan kuesioner dan menyebarkannya kepada 

responden untuk membaca dan menjawab pernyataan secara langsung. 

A. Definisi operasional variabel penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi 

oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang 

memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel 

dependen dann independen sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini. Kemampuan dan kelengkapan informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar 

yang ada dan berlaku yang sudah dijelaskan diatas, serta sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang 

mempunyai indikator laporan keuangan yang baik adalah relevan, andal, dapat 

dibandingkan dan dapat dipahami. Skala likert skor 1-5 menjadi poin penilaian 
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dalam penelitian ini. Poin yang dimaksud dalam kuesioner adalah setiap 

pertanyaan Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), 

Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

2. Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen, yaitu Kapasitas 

Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2), 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(X4), dan Pengawasan Keuangan (X5). Pengertian dari masing masing variabel :  

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya dalam pemerintahan yang dibekali oleh tingkat pendidikan, 

pelatihan dan pengalaman serta tanggung jawab menjadi indikatornya. Variabel 

tersebut menggunakan kuesioner Khasanah, (2015) mengenai 

pendidikan/pengetahuan, pelatihan yang diikuti dan pengalaman yang dimiliki 

sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyusunan dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Skala likert poin 1-5 menjadi 

pengukurannya. Poin yang dimaksud dalam kuesioner adalah Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Merupakan X2 dari penelitian ini, yang memperlihatkan seberapa sering 

dan penting penerapan standar akuntansi pemerintah diterapkan di pemerintah 

daerah. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan 
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Kuesioner Khasanah, (2015) mengenai penerapan dari 12 Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah serta dikembangkan oleh peneliti dengan  menggunakan 

skala likert poin 1-5 menjadi pengukurannya. Poin yang dimaksud dalam 

kuesioner adalah Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju 

(KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Merupakan X3 dalam penelitian ini, yang memperlihatkan seberapa sering 

dan sikap akuntan dalam pemanfaatan teknologi informasi baik berupa hardware 

atau software dalam menyelesikan tugas dan pekerjaannya serta penggunaan 

komputer dan jaringannya. Menggunakan Kuesioner Prastiwi, (2017) mengenai 

pemanfaatan teknologi informasi baik dari komputer, sistem/aplikasi serta jaringan 

internet, dengan Skala Likert skor 1-5 menjadi pengukurnya. Poin yang dimaksud 

dalam kuesioner adalah Sangat Sering (SS) Sering (S), Kadang-kadang (KK), 

Jarang (J), Tidak Pernah (TP).  

d. Sistem pengendalian internal pemerintah 

Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) dilihat dari 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008. 

Menggunakan Kuesioner Andrianto (2017) mengenai sistem pengendalian 

internal pemerintah yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintah kabupaten 

brebes dari sisi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi komunikasi dan pemantauan. Dalam instrumen ini pengukuran 
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menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 4. Poin penilaian dalam kuisioner 

untuk setiap pernyataan yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S 

(Setuju), SS (Sangat Setuju). 

e. Pengawasan Keuangan Pemda 

Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah 

digunakannya hak-hak DPRD di seluruh tahapan anggaran mulai dari tahap 

penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD hingga tahap 

pertanggung jawaban APBD. Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan 

daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Kartikasari (2012). Kuesioner tersebut terdiri dari 10 pertanyaan yang menanyakan 

aktivitas pengawasan yang dilakukan anggota DPRD pada setiap tahapan APBD. 

Variabel pengawasan keuangan daerah ini diukur dengan skala likert. Pengukuran 

variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 

3=Tidak Tahu 4=Setuju, dan 5=Sangat Setuju. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Menurut (Ghozali, 2011:52-53) validitas menjadi penting dalam sebuah 

penelitian, uji validitas ini untuk mengukur apakah valid atau tidak pertanyaan 

atau pernyataan yang ada dalam kuesioner artinya valid jika mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur dalam kuesioner tersebut. Koefisien korelasi 

pearson (pearson correlation) merupakan teknik yang digunakan untuk uji 
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validitas  dengan melihat skor masing masing butir pertanyaan dengan total 

setiap konstruknya adalah 0,05 atau 0,01.  

2. Uji Reliabilitas  

Menurut (Ghozali, 2011:52-53) Uji Reliabilitas adalah untuk menguji 

konsistensi dari responden dalam menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner 

baik waktu sekarang hingga waktu kapanpun. Uji statistik Cronbach’s Alpha 

merupakan teknik yang digunakan dengan melihat nilai dari Cronbach’s Alpha 

> (lebih besar) 0.70. 

3. Analisis Deskriptif  

Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hasil dari data yang ada, 

tampilan dapat berupa table,pie chart atau yang lainnya. Nilai dari rata-rata, 

median, modus, standar deviasi, minimal,maksimal. 

C. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang 

diolah dalam penelitian tidak terkena multiokolinieritas, heteroskedastisitas dan 

data yang dihasilkan dapat terdistribusi dengan normal. Jika data yang ada tidak 

terdapat adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas maka uji asumsi klasik 

telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan menurut (Ghozali, 2011). 

1. Uji Normalitas  

Untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji yang dilihat adalah menggunakan Kolmogorov-
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Smirnov test dengan nilai sig > 0,05 maka dikatakan data terdistribusi normal 

Ghozali (2011:160).  

2. Uji Multikolonieritas  

Untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan antar variabel bebas. 

Dikatakan tidak terkena multikol jika nilai VIF < 10 dan Nilai Tolerance > 0,10 

(Ghozali, 2011:105). 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2011:139), untuk menguji semua pengamatan apakah ada 

ketidaksamaan varian dari model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Nilai sig > 0,05. 

D. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda (multiple regression) dilakukan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Model regresi dari pernyataan diatas adalah sebagai 

berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + е 

Keterangan: 

Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Kapasitas Sumber Daya Manusia 

β2 = Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
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β3 = Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

β4 = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

β5 = Koefisien Regresi Pengawasan Keuangan 

X1 = Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia 

X2 = Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

X3 = Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X4 = Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

X5 = Variabel Pengawasan Keuangan 

е = Variabel Pengganggu 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu, semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi (R2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen. 

3. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh satu variabel 

independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 

dengan kriteria apabila nilai signifikasi < 0,05 dan koefisien regresi searah dengan 

hipotesis, maka hipotesis diterima. Hubungan dalam hipotesis bisa positif dan atau 

negatif dengan melihat nilai β dalam tabel hasil uji stastistik. 
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4. Uji F 

Uji statistik F untuk menunjukan seberapa jauh variabel independen menerangkan 

variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Dengan tingkat kepercayaan 

dan probabilitas F hitung kurang dari 0,05 maka Ha diterima. 

 


