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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Subjek Penelitian  

Objek dari penetilian adalah laporan keuangan pemerintah daerah 

yang dipubliaksi oleh pemda melalui internet untuk tahun 2013, sedangkan 

subjek dari penelitin ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Indonesia. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda kabupaten/kota di 

Indonesia. Jumlah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah 502 pemda 

kabupaten/kota. Pengambilan sampel menggunakan puposive sampling. 

Adapun data yag akan digunakan memiliki kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti. Adapun kriterian sampel sebagai berikut : 

a. Laporan keuangan yang dipublikasi telah di audit oleh BPK untuk tahun 

2013 

b. LKPD  2013 di ungkapkan di website pemerintah 

c. Pemerintah memiliki website resmi dan dapat diakses  

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang di dapat dari 

media perantara. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah 

laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit oleh badan pemeriksa 
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keuangan (BPK) serta jumlah penduduk dieroleh dari badan Pusat Statistik 

(BPS). 

Data variabel dependen yaitu publikasi informasi keuangan pemda di 

website, diperoleh dengan mengamati langsung pada situs resmi pemerintah 

daerah. Alamat situs resmi pemerintah daerah didapat dari 

www.depdagri.go.id. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dari penelitian ini data  yang digunakan adalah laporan keuangan 

pemerintah daerah yang terdapat di dalam website resmi pemda dan laporang 

keungan tersebut telah diaudit. Dilakukan melalui survey terhadap masing-

masing situs resmi untuk mengumpilkan data yang mendukung variabel 

dependent. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Terikat 

Publikasi informasi keuangan Pemerintah daerah di website 

Publikasi informasi adalah bentuk transparasi pemerintah daerah 

terhadap laporan keuangan kepada masyarakat. Variabel ini di merupakan 

variabel dummy yang diukur menggunakan publikasi informasi keuangan 

pemda melalui internet yang dinilai dari ada tidaknya APBD, laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD), LKPD sendiri terdiri dari empat 

komponen, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan saldo 

anggaran lebih, laporan oprasional, laporan arus kas, dan catatan atas 

http://www.depdagri.go.id/
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laporan keuangan, dan  LAKIP pada situs resmi pemerintahan daerah, 

Trisnawati dan Achmad (2014).  

Pegukuran variabel Publikasi informasi keuangan Pemda melalui 

Internet dengan dummy seperti yang dilakukan oleh peneliti Trisnawati 

dan Achmad (2014). Jika didalam publikasi informasi keuangan 

pemerintahan menyediakan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD), LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu neraca, laporan 

realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 

dan  LAKIP tersedian dalam situs resmi pemda, maka akan diberi nilai 1 

(satu), akan tetapi jika salah satu dari komponen diatas tidak tersedia maka 

nilainy 0 (nol).  

2. Variabel Bebas 

a. Ukuran Pemerintah 

Trisnawati dan Achmad (2014) menggunakan ukuran total aset 

pemerintah daerah di indonesia sebagai faktor yang mempengaruhi 

publikasi  laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet 

(DWEB). Puspita dan Martani (2012) juga menggunakan total aset 

sebagai faktor yang mepengaruhi tingkat pengungkapan informasi 

dalam website pemerintah daerah. Dengan demikian ukuran 

pemerintah daerah dalam penelitian ini di ukur menggunakan proksi 

besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.  

Ln (Total Aset) 
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b. Jumlah Penduduk 

Variabel jumlah penduduk suatu daerah dilihat dari banyak 

penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari 

kompleksitas pemerintahan. Daerah dengan penduduk besar 

didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak 

menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan 

tingkat pengungkapan (Hilmi dan Martani, 2009). Dalam hal ini, 

variabel jumlah penduduk akan dilihat dari jumlah penduduk yang ada 

pada daerah tersebut. 

Ln (Jumlah Penduduk) 

c. Tingkat Investasi 

Afriyansyah (2013), Investasi terhadap proyek publik dalam 

jumlah besar akan menjadi daya tarik tersendiri di tengah masyarakat. 

Salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui tentang investasi 

proyek publik ini adalah di website. Dalam hal ini, variabel tingkat 

investasi diukur dari total nilai investasi pada laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Ln (Total Nilai Ivestasi) 

d. Rasio Kamandirian 

Rasio kemandirian tinggi bahwa kinerja pemerintah daerah 

semakin baik. Rasio kemadirian daerah dihitung dengan  besarnya 

Pendapatan Asli daerah dibandingkan dengan total realisasi anggaran 

pendapatan yang diterima (Puspita dan Martani, 2012). Medina (2012) 
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juga menggunakan rasio PAD sebagai indikator indepedensi 

pemerintah daerah 

Rasio kemandirian = 
         

                
 

e. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata 

penduduk di suatu daerah (Hudoyo dan Mahmud 2014). Tingkat 

pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator perekonomian 

suatu pemerintahan baik itu dalam skala nasional ataupun daerah. 

Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan suatu 

daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut 

Pendapatan per kapita = 
              

                              
 

F. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari 

data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan 

standar deviasi. 

2. Uji Multikolienaritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel 

independennya.  
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3. Uji Kualitas Data  

Pengujian yang dilakukan dalam model regresi logistik meliputi 

Uji Multikolinearitas, Uji Nilai -2 Log Likelihood, Hosmer and 

Lemeshow Test, Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square), Omnibus 

Test of Model Coefficients, dan Uji Koefisien Regresi. 

a. Uji Nilai -2 Log Likelihood 

Regresi logistik merupakan model regresi yang 

karakteristiknya sudah mengalami modifikasi sehingga berbeda 

dengan model regresi sederhana dan ganda. Karena itu penetuan 

tingkat signifikansi juga mengalami perbedaan dengan regresi 

berganda. Untuk melihat kesesuaian model dapat dilihat dari nilai 

R
2
. 

Untuk melakukan penelitian terhadap model regresi logistik 

dapatvmenggunkan pengujian Hosmer and Lemeshow Test. H0 Di 

tolak jika nilai probilitas pada uji Hosmer and Lemeshow Test 

signifikan (sama dengan atau kurang dari 0.05). sedangkan jika 

nilainya lebih besar dari 0.05 atau tidak signifikan maka hipotesis 

nol diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model mampu 

memprediksi nilai observasi atau model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasi (Ghozali, 2006). 

b. Menilai Overall model fit 

Log Likehood Value (nilai-LL) ditujukan untuk menilai 

keseluruhan model (Overall Model Fit). Cara untuk menilai 
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keseluruhan model tersebut adalah dengan membandingkan antara 

nilai-2LL pada awal (block number =0), dimana model hanya 

memasukan konstanta dengan nilai-2LL pada saat block number= , 

dimana model memasukkan konstanta dengan variabel bebas. 

Model menunjukkan model regresi yang baik apabila nilai-2LL 

block nuber = 0 > nilai-2LL block  number = 1. Log likehood value 

pada regresi logistik hampir sama dengan dengan pengertian “ Sum 

Of Square Error” pada model regresi berganda, sehingga apabila 

terjadi penurunan nilai log likehood maka menunjukkan model 

yang semakin baik. 

c. Menguji koefesien Determinan  

Pada intinya koefesien determinan adalah pengujian yang 

dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan variasi perubahan dari variabel 

dependen. Nilai koefesien determinasi ini adalah diantara nilai nol 

dan satu.  Oleh sebab itu nilai R
2
 yang kecil berarti bahwa variabel-

variabel independent mempunyai kemampuan yang terbatas dalam 

menjelaskan variasi dari variabel dependen. Tetapi jika nilainya 

mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari 

variabel dependen. Dalam regresi logistik, uji koefesien 

determinasi (R
2
) menggunkan uji Cox & Snell dan nagelkerke 

(Ghoali, 2006). 
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d. Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi 

yang benar dan salah (Ghozali, 2006). Tabel klasisfikasi ini 

menunjukkan ketepatan model mengklasifikasikan observasi.  

 

4. Uji Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini ialah regresi logistik (Logistic Regression). Metode ini 

dipilih karena variabel dependen bersifat kategorikal atau nominal, dan 

variabel independen berupa kombinasi data rasio dan nominal. Model 

penelitian ini bertujuan untuk menguji pemerintah daerah yang 

melakukan publikasian informasi keuangan pemda melalui internet. 

berdasarkan rumusan masah dan kerangka pemikiran yangtelah diuraikan 

sebelumnya, Model regresi logistik yang digunakan adalah : 

DWEB = α + β
1
ukuran pemda + β

2
jumlah penduduk+ β

3
tingkat 

investasi + β
4
rasio kemandirian+ β

5
pendapatan perkapita+ e 

DWEB  =Dummy Publikasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah melalui Internet 

α        = konstanta 

β        = Slope atau Koefisien Regresi  

ukuran pemda      = total aset 

jumlah penduduk      = total jumlah penduduk 

tingkat investasi      = totol invastasi  
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rasio kemandirian       = total PAD 

pendapatan perkapita     = tingkat kesejahteraan masyarakat 

e        = error 

 

Uji koefesien regresi untuk menguji sejauh mana pengaruh semua 

variabel bebas yang dimasukan dalam model terhadap variabel terikat. 

Cara untuk menetukan koefesien regresi ini dalah dengan menggunkan 

wald statistik atau nilai probabilitas (sig). Jika menggunakan nilai wald 

statistic, maka nilai wald statistic dibandingkan dengan Chai-squere 

tabel. Namun jika menggunakan nilai probabilitas, maka nilai 

probabilitas dibandingkan dengan tigkat signifikansi (α). oleh karena itu 

hipotesis diterima jika nilai sig < α (0.05) dan jika koefesien regresi 

searah dengan hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


