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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus 

peneliti. Tempat atau wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini  

adalah instansi pemerintah yaitu BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanan dan 

Pembangunan Daerah) Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di Jl.Bung Karno No. 

5 Komplek KTC-Taliwang Sumbawa Barat Telp (03272) 8281747,8281748 Fax. 

(0372) 8281765  penelitian ini berfokus pada Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 

2010 Pada pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

3.2 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu 

obyek yang menjadi fokus peneliti melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini 

hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau 

membandingkan antar Variabel. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Ketersedian dan kelengkapan data dalam penelitian sangatlah penting dan 

harus diperhatikan oleh setiap peneliti. Karena data merupakan salah satu yang bisa 

digunakan oleh peneliti untuk mempertajam dan menjelaskan fakta yang diteliti 

berdasarkan bukti. Data juga merupakan informasi yang sangat penting dalam hal 

membantu mengemukakan suatu penelitian.
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Sesuai dengan yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini menggunakan 

Jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari obyek yang kan diteliti dan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 

langsung dari objek atau sumber yang akan diteliti hanya melalui media perantara 

saja. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan data sekundernya 

adalah laporan keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat yang 

peneliti peroleh langsung dari BAPPEDA LITBANG  Kabupaten Sumbawa Barat, 

dan Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 yang peneliti peroleh dari internet. 

Sedangkan tinjauan pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, Undang-

undang dan jurnal yang memuat informasi terkait Penerapan PP No 71 Tahun 2010 

yang relevan. 

3.4 Teknik Perolehan Data Penelitian 

 Teknik perolehan data harus juga diperhatikan oleh peneliti karena haruslah 

sejalan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Sehingga untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik perolehan data wawancara dan dokumentasi dengan melihat laporan 

keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat periode 2016 yang di 

dapatkan langsung dari BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitiana ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara menyeluruh dan detail 

terhadap obyek yang akan ditelit. Dalam hal ini fokus peneliti adalah penerapan PP 

No. 71 Tahun 2010 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Sumbawa Barat (Stud kasus pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa 

Barat). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan mengenai penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Sumbawa Barat

b. Menganalisis model dan penyajian laporan keuangan yang menggunakan PP

No. 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

c. Mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap

pos-pos pada laporan keuangan keuangan yang disajikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Sumbawa Barat

d. Melihat dan mengidentifikasi pada saat kapan transaksi-transaksi yang terjadi

atau yang dilakukan oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat

dicatat dan diakui sebagai pemasukan dan pengeluaran.

e. Analisis faktor penghambat penerapan SAP basis akrual di Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat

f. Menganalisis tingkat kesesuaian pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat.

g. Menarik simpulan


