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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan variabel independen berupa rasio efisiensi keuangan 

daerah, dan pertumbuhan PAD terhadap variabel dependen berupa Internet 

Financial Reporting (IFR) disclosure (Ulum dan Juanda, 2016, 78). 

 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat Kota 

dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling ditentukan dengan purposive sampling method, yakni :  

1. Pemerintah daerah tingkat Kota dan Kabupaten yang memiliki e-

government pada periode penelitian dan tidak dalam masa perbaikan. 

2. Pemerintahan daerah telah memiliki laporan keuangan audited oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2015 serta laporan 

keuangan tersebut dapat diperoleh di BPK atau tidak berkaitan dengan 

proses penegakkan hukum. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis variabel, yakni variabel 

dependen berupa Internet Financial Reporting (IFR) disclosure dan 
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variabel independen berupa rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio 

pertumbuhan PAD. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Internet Financial 

Reporting (IFR) disclosure oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Instruksi 

Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012, setiap pemerintah daerah 

diwajibkan untuk mengungkapkan informasi berikut : 

a) Ringkasan RKA SKPD 

b) Ringkasan RKA PPKD 

c) Rancangan Perda APBD 

d) Rancangan Perda Perubahan APBD 

e) Perda APBD 

f) Perda Perubahan APBD 

g) Ringkasan DPA SKPD 

h) Ringkasan DPA PPKD 

i) LRA SKPD 

j) LRA PPKD 

k) LKPD yang telah diaudit 

l) Opini atas LKPD 

Pemerintah daerah yang mengungkapkan dokumen tersebut dalam 

website pemerintah daerah masing-masing diberi skor 1 dan untuk 

pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan diberi skor 0. Kemudian 
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setelah memberikan skor, menurut Nosihana dan Yaya (2016) untuk 

meningkatkan validitas pengukuran IFR, digunakan rumus berikut : 

    
                          

                                            
      

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi keuangan 

daerah, dan pertumbuhan PAD. 

a. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Menurut Ulum (2012: 32) efisiensi berhubungan dengan 

konsep produktivitas yang berkaitan dengan satuan mata uang. 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Kinerja pemerintah dikategorikan efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. 

Efisiensi diukur dengan rumus berikut : 

     
                        

                           
      

 

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Ulum (2012: 33) rasio pertumbuhan digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari satu 
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periode ke periode berikutnya. Dengan menghitung rasio ini 

dapat dijadikan bahan evaluasi terkait potensi-potensi yang 

perlu mendapatkan perhatian. 

                      
                               

                            

      

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut 

berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 yang telah diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Periode data yang digunakan pada penelitian 

ini hanyalah satu tahun, yaitu tahun 2015. Data diperoleh dari BPK Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur. 

Terkait dengan variabel dependen, yakni pengungkapan informasi akuntansi 

melalui internet (IFR), maka data diperoleh dari website pemerintah daerah yang 

didapat dari www.jatimprov.go.id 

 

E. Teknik Perolehan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data  

diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder dari lembaga Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dan website Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

http://www.jatimprov.go.id/
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F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan regresi berganda, karena terdapat 2 (dua) 

variabel independen dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan 

software SPSS 21. 

Tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013: 19), statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test. 

Jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) < taraf signifikansi, 

maka distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas 

(Kolmogorov-Smirnov) > taraf signifikansi, maka distribusi data 

dikatakan normal. 

b. Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). 
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini uji 

multikolonieritas dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi antar 

variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain. Menurut Ghozali (2013: 139) ada 

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

antara lain adalah dengan melakukan uji park, uji glejser, uji white dan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependent). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik scatterplot. 

3. Uji regresi linier berganda 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat 

memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel dependennya. 

Model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                

Y = Internet Financial Reporting (IFR) disclosure 
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 = Konstanta 

 = Koefisien Regresi 

 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

  = Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

e = Error 

Ghozali (2013: 97) menjelaskan bahwa koefisien determinan (R
2
) ini

digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi 

yang terjadi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi (R
2
)

dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R
2
) ini berkisar

antara 0 < R
2
 < 1. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa

semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel 

independen untuk memprediksi variansi variabel dependen. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung 

hasil run regresi yang dilakukan. 

Uji t statistik merupakan penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima 

atau ditolak dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung 

lebih besar dari t tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas secara individual terhadap variabel independen. 


