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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek/Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kabupaten Sleman,  Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-propabilitas dengan metode 

total sampling. Sampel yang digunkan dalam penelitian ini berjumlah 70 desa 

yang berada di Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini aparatur desa 

meliputi kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa. Total narasumber 

penelitian ini berjumlah 210  responden. 

B. Jenis Data 

Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian kuantitatif data  primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari narasumber (orang pertama) sehingga dalam 

penelitian ini data diperoleh dari kuisioner terkait penyataan tentang kinerja 

pengelolaan keuangan desa yang dibagikan kepada para responden.  

C. Teknik Pengambilan Sample (Kuantitatif) 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non-

probability sampling dengan menggunakan metode total sampling yaitu 

pengambilan sampling dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi 

(Sugiyono, 2007).  Penelitian ini yaitu 86 desa di Kabupaten Sleman yang akan 
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dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 70 desa. Setiap sampel akan diwakili 

kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa, sehingga total responden 210.  

narasumber. Penelitian ini juga melakukan studi pilot terlebih dahulu kepada 30 

responden. Pilot test ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernyataan yang 

terdapat di dalam kuesioner tidak menimbulkan bias. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara   menyerahkan kuesioner 

secara langsung ke responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terstuktur 

dan berhubungan  dengan  variabel  yang  diteliti. Responden diminta untuk 

mmenentukkan alternatif pilihan jawaban terhadap masing-masing pertanyaan-

pernyataan  terkait dengan kinerja pengeolaan keuangan desa. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen. 

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pengelolaan 

keuangan desa. Kinerja Menurut Mardiasmo (2009) kinerja pengelolaan 

keuangan desa adalah hasil  kerja  aparatur  desa yang dilakukan sesuai 

dengan perundanga-undangan yang dilakukan secara  ekonomis,  efisiensi,  

efektivitas  dan pelaporan  yang  memadai  serta meliputi  beberapa tahapan 

yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban 

keunagan desa. Sehingga apabila semua kegiatan dilakukan sesuai dengan 
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tugas pokok dan fungsi masing-masing apartur desa akan meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan desa.  

Variabel dependen diukur menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan enam item pernyataan. 

Indikator meliputi efisien, efektivitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai 

dengan mengunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah 

penyataan. 

2. Variabel Indipenden 

a. Kapasitas Aparatur Desa 

Kapasitas Aparatur Desa adalah keahlian yang meliputi pemahaman, 

keterampilan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas sesaui dengan 

tugas pokok dan fungsi yang harus dikuasi oleh semua apartur desa Islami 

(2016). Undang-Undnag No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa 

sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

PTPKD yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis. Dalam 

pengelolaan keuangan desa kegiatan perencanaan dikoordinasi oleh sekretaris 

desa, bendahara bertugas sebagai administrasi keuangan dan penatausahaan 

keuangan desa. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa maka staf 

pemerintahan desa harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang 

berkompeten di bidangnya.    

Menilai kapasitas aparatur desa bisa dilihat dari tingkat pemahaman, 

keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (Islami, 



41 
 
 

41 
 

2016). Variabel independen diukur menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan mengunakan skala 

likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah penyataan. 

b. Ketaatan Pelaporan Keuangan  

 Ketaatan adalah kesediaan  untuk  tunduk  kepada  hukum atau 

pemerintah  dalam  melaksanakan tugas  dan fungsinya  sebagai aparatur  

desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan  secara  transparansi,  

akutabel,  partisipasif  dan  tertib  administrasi  dan  peraturan.Variabel 

ketaatan pelaporan keuangan desa didasarkan pada peraturan Pemendagri 

Nomor 113 Tahun 2004 yang diukur menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017). Indikator meliputi transparasi, 

akuntabel, partisipatif, tertib administrai dan peraturan dengan mengunakan 

skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah penyataan dengan tujuh item 

pernyataan. 

c. Kualitas Pengawasan BPD  

  Menurut Manullang (2008:184) Kualitas Pengawasan BPD adalah 

merupakankegiatan yang dilakukan  oleh  BPD untuk mengetahui  hasil  

pelaksanan  pekerjaan yang  dilakukan  aparatur  desa  apakah sudah  sesuai  

dengan  perencanaan  dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lambaga yang bertanggungjawab dalam 
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menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari perwakilan 

masyarakat desa yang dipilih secara demokratis.  

Kualitas Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dari jadwal 

pelaksanana pengawasan, standarisasi pengawasan, dan hubungan timbal 

balik yang dilakukan oleh BPDesa. Variabel kualitas pengawasan BPD 

diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi 

(2017) dengan tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1 

sampai 5 berdasarkan indikator yaitu jadwal pengawasan, standarisasi 

pengawasan, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa.  

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware, 

software, useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, 

menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara 

bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas (Warsita, 2008). 

Pelayanan pemerintah desa akan lebih efesien dan efektif apabila terafiliasi 

dengan teknologi informasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai 

penyedia informasi bagi masyarakat desa. Optimalisasi dalam penggunaan 

teknologi informasi bukan hanya memudahkan masyarakat, namun juga 

memudahkan untuk semua jajaran pemerintahan yang terkait baik dilingkup 

desa maupun di atasnya. Beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukur 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dikatakan baik diantaranya adalah 

semua laporan keuangan tidak lagi ditulis tangan melainkan harus 

terkomputerisasi dengan softwere tertentu, sehingga penyimpanan data lebih 
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terjamin keamanannya karena sudah tersimpan dalam database. 

Komputerisasi laporan keuangan masih belum cukup perlu adanya 

pemasangan jaringan internet. jaringan internet perlu didukung dan terhubung 

dengan aplikasi yang mudah dan lengkap sehingga  penyedia dan pengakses 

mudah dalam mengelola maupun menerima informasi  sesuai dengan UU 

pengelolaan keuangan (Nurillah, 2014) 

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur menggunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) dengan lima item 

pernyataan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu 

tersedianya jaringan internet, baiknya pemanfaatan jaringan internet, 

penggunaan aplikasi, laporan keuangan yang terkomputerisasi dan software 

yang digunakan. 

e. Perencanaan  

Kegiatan untuk  memperkirakan pendapatan dan juga belanja desa 

untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa yaitu tentang perencanaan keuangan desa atau 

penyususan APBDesa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa 

perencanaan yang dimaksud adalah penyususnan APBDesa. Penyusunan 

APBDesa berdasar  pada  RKPDesa,  yaitu  rencana  pembangunan  tahunan 

yang ditetapkan  dengan  Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, 

APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana 

kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. 
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Variaberl ketaatan pelaporan keuangan desa didasarkan pada 

peraturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2004 yang diukur menggunakan 

kuesioner dengan dikembangkan oleh Zitri (2018) dengan delapan item 

pernyataan dan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator 

yaitu terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keungan desa, 

keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

memberikan pendapatnya terkaitan pengelolaan keuangan desa dan 

pembangunan.  

F. Uji Instrumen Data 

1. Uji Validitas. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian  ini  dapat  mengukur  apa  yang  perlu  untuk  diukur.  Jika  

validitasnya  tinggi  maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya, sehingga 

data  yang digunakan  merupakan data  yang memadai.  Suatu  instrumen  

penelitian  dikatakan  valid  apabila  semua  item  pembentuk  variabel 

memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel ≥ 0,25 

(Nazaruddin & Basuki, 2017). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

alat bantu statistik Bivariate Correlation Pearson, suatu alat ukur penentu 

apakah data yang di uji benar jika nilai dari correlation pearson pada t hitung 

lebih dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi 0,05. 

2. Uji  Reliabilitas. 

Uji Reliabilitas  digunakan  untuk  megukur  tingkat  kepercayaan  

minimal  yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden yang 
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diterima. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS 25 yang dilihat dari nilai 

cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha lebih dari atau sama dengan 0,70 

maka reliabilitas terpenuhi (Nazaruddin & Basuki, 2017). 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap analisis 

regresi linier berganda terlebih dahulu untuk menetukan hipotesis dan data 

yang akan digunakan. Ada beberapa pengujian yang diakukan dalam uji asumsi 

klasik, diantara meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah 

kelompok data atau variabel,apakah sebaran data tersebut berdistribus normal 

atau tidak yaitu data yang berdistribusi bentuk lonceng (bell shaped) atau data 

tersebut tidak menceng kekiri atau menceng kekanan. (Santoso, 2010;43). 

Jika pada tabel t-test of normality dengan menggunakan kolmogrov-Smirnov 

nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi 

linear berganda. Variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara 

variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan condition index 

(CI) merupakan alat statistik yang digunakan dalam menguji 
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multikolinearitas. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai 

VIF yaitu apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas 

diantara variabel independend dan sebaliknya (Nazaruddin & Basuki, 2017). 

c. Uji Heterokesdastisitas 

Uji heterokesdastatistik dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan dengan ke 

pengamatan yang lain. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji 

Glejser dilakukan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas. Uji Glejser 

dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari 

model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel 

independen. Heteroskedastisitas  terjadi apabila nilai koefisien signifikansi 

lebih dari 0.05. 

2. Alat Analisi Data 

1. Analisis Determinasi (R
2
) 

 Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan cara melihat 

seberapa besar masing-masing adjusted R square pada masing-masing 

variabel independen yang menunjukkan seberapa besar variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependennya.  

Pada  penelitian  ini, analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  

untuk mengolah data penelitian. Perumusan dari regresi linear berganda dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ε 
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Keterangan : 

Y= Kinerja pengelolaan keuangan   desa  

X1= Kapasitas aparatur desa  

X2= Ketaatan pelaporan keuangan  

X3= Kualitas pengawasan BPD  

X4= Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X5=  Perencanaan  

β1 , β2 , β3, β4β5= Koefisien      X1 , X2 ,X3 ,X4,X5 

ɑ= Konstanta  

ɛ= error term 

2. Uji F  

 Uji F dalam analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independent secara simultan, yang yang ditunjukkan dalam 

tabel ANOVA. Kriteria pengujiannya  jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

keputusannya diterima atau variabel independent secara simultan tidak 

berpengaruh signifikkan terhadap variabel dependent dan sebaliknya. 

3. Uji Signifikan Persial (Uji t) 

 Uji tdigunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent secara persial, dengan ditunjukkan oleh tabel coefficients. Dasar 

pengambilan keputusan uji t parsial dalam analisis regresi  yaitu jika nilai t 

atau  signifikansi > 0,05, maka dapat dikatan tidak terdapat pengaruh 



48 
 
 

48 
 

signifikan antara masing-masing bebas terhadap variabel terkait dan 

sebaliknya.


