
 

 

42 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Mengacu pada tujuan dan latar belakang, penelitian akan dilaksanakan 

pada pemerintahan kota Pasuruan yakni pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset selaku kantor pusat yang menyusun laporan keuangan pemerintah 

daerah yang beralamat di Jl. Pahlawan no 22 Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

deskriptif. Menurut Ulum dan Juanda (2016) penelitian deskriptif merupakan 

jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui 

sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan tentang implementasi akuntansi berbasis akrual di kota Pasuruan 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kota Pasuruan.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa 

data tentang kegiatan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah berbasis akrual dan data sekunder yakni berupa 

laporan keuangan pemerintah daerah kota Pasuruan, dan selebihnya adalah 

data pendukung seperti peraturan walikota terkait keuangan daerah. Data 

sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain dan diperoleh 

melalui informasi dari sumber yang telah ada, dan data pendukung merupakan 

data lain diluar data utama yang dibutuhkan peneliti.    
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D. Teknik Perolehan Data 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik perolehan data 

dokumentasi dan wawancara langsung kepada informan. Dokumentasi yang 

akan dikumpulkan berupa laporan keuangan tahun 2015 dan data lain terkait 

penelitian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan 

yang didapatkan melalui soft file dan foto kopi yang diberi oleh staf BPKA. 

Wawancara akan dilakukan langsung kepada informan yang terlibat dengan 

keuangan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah berbasis akrual di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan baik sebagai pimpinan maupun pelaksana melalui 

rekaman audio, informan pada penelitian ini yakni Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Keuangan, Sub Bidang Akuntansi, Staf Sub Bidang Akuntansi 

dan pemilihan satu informan lagi dikarenakan beliau bisa menjelaskan hasil 

dari temuan BPK terkait aset yakni Staf Sub Bidang Aset. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian 

ini akan melihat dan menganalisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian 

laporan keuangan pemerintah daerah terkait penerapan akuntansi berbasis 

akrual pada pemerintah kota Pasuruan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2010. Langkah pertama peneliti mendeskripsikan akuntansi berbasis 

akrual pada pemerintahan yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian, peneliti melakukan 

analisis deskriptif  dengan menggunakan data yang diperoleh dari informan 
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melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah peneliti untuk 

melakukan analisis data: 

1. Mendeskripsikan akuntansi berbasis akrual di pemerintah kota Pasuruan. 

2. Menganalisis pengakuan akuntansi kota Pasuruan dengan cara, 

membandingkan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan 

beban di laporan keuangan pemerintah daerah dengan PP No. 71 Tahun 

2010. 

3. Menganalisis pengukuran akuntansi kota Pasuruan dengan cara, 

membandingkan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan 

beban di laporan keuangan pemerintah daerah dengan PP No. 71 Tahun 

2010. 

4. Menganalisis penyajian dan pengungkapan akuntansi kota Pasuruan 

dengan cara, membandingkan laporan operasional dan neraca laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan unsur laporan keuangan PP No. 71 

Tahun 2010. 

 




