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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Kota Probolinggo pada 

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang beralamat di 

Jl. Sudirman No. 19 Probolinggo. Salah satu hal yang mendasari pemilihan kantor 

pemerintah Kota Problinggo sebagai objek penelitian adalah berdasarkan 

pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Pemerintah kota 

probolinggo untuk tahun anggaran 2015 memperoleh opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) disebabkan Penyajian nilai dalam Laporan Operasional 

belum dilakukan secara sistematis, sehingga terdapat ketidak konsistenan 

penyajian dengan laporan keuangan lainnya, baik terhadap Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran. 

B. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, dimana penelitian ini untuk menjelaskan sesuatu hal dari sebuah 

penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak 

melihat hubungan atau membandingkan. 

 Penelitian ini mendeskripsikan perihal tentang apa saja yang terjadi saat 

menganalisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No 71 Tahun 2010 Terhadap 

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Probolinggo 

yang telah di audit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) Jawa timur. 

b. Opini dari staff bagian akuntansi pada Dinas Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Aset (DPPKA) melalui wawancara yang telah dilakukan. 

c. Undang-undang dan Peraturan yang berlaku pada Kota Proolinggo. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang 

standar akuntansi pemerintahan. 

2. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Data Primer, dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak 

narasumber Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai Penyusun Laporan 

Keuangan atau staff kantor Pemerintahan Kota Probolinggo tepatnya pada 

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA). Pertanyaan 

dan Wawancara dilakukan untuk mengetahui opini atau pendapat, 

pandangan, dan pengalaman sesuai dengan objek yang diteliti dengan 

pertanyaan yang berdasarkan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No 71. 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu dari bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPPKA) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) Jawa Timur, serta 

website Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota 

Probolinggo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
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 Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, 

maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian 

lapangan (Field research) pada entitas yang dijadikan objek penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan staff bagian Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan sebagai Penyusun Laporan Keuangan Pemerintahan 

Kota Probolinggo 

b. Dokumentasi 

Pada penelitian ini data-data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu Peraturan 

Pemerintah Basis Akrual PP 71, Undang-undang yang berlaku di Kota 

Probolinggo, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota 

Probolinggo tahun anggaran 2015. 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Dimana data dari kantor Pemerintah Kota Probolinggo pada Dinas 

Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset dianalisis menggunakan kalimat 

dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. 

 Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Melakukan identifikasi terhadap laporan keuangan Kota Probolinggo terkait 

dengan penerapan basis akrual PP 71 terhadap penyajian Laporan Keuangan 

pada tahun 2015; 

2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Menganalisis kesesuaian data yang diperoleh dengan Peraturan Pemerintah 

No.71 tahun 2010 tentang basis akrual yang meliputi : 

a. Laporan Operasional; 

b. Neraca; 

c. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan 

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Kota 

Probolinggo. 
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