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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Trenggalek, Jalan Ahmad Yani No.1 Trenggalek. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara tepat sifat atau sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung 

pada penelitian yang dilakukan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis dalam penelitian ini karena secara prinsip tujuan dari penelitian 

ini adalah  untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena. 

 Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa metode deskriptif analisis adalah 

metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan meneliti 

masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian data tersebut 

dikumpulkan dan disusun, setelah itu diolah dan dianalisis. Pendekatan kualitatif 

digunakan agar dapat melihat dan memahami fenomena terhadap apa yang dialami 

oleh subyek penelitian. Sugiyono (2013) mendefinisikan pendekatan kualitatif 
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sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Menurut Sugiyono 

(2007) dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas 

dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah 

masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen 

itu untuk melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

1. Peneliti sendiri yaitu dengan mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung pada objek penelitian dan kemudian hasil 

pengamatan dicatat dalam catatan pengamatan. 

2. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti  

untuk mendapatkan berbagai keterangan dan informasi mengenai objek yang 

diteliti. 

3. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data dan informasi 

yang diperoleh di lokasi penelitian. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui 

wawancara. Yang merupakan sumber data primer adalah pejabat dan staff di 

BPKAD Kabupaten Trenggalek yang berperan aktif dalam sistem pengukuran 

kinerja berbasis akuntabilitas serta beberapa pejabat dan staff lainnya yang 

melaporkan hasil sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah pada bagian dan 

wewenang serta tugas, pokok, dan fungsi masing masing yang diantaranya: 

a. Kasubbag Perencanaan & Keuangan BPKAD Kabupaten Trenggalek. 

b. Kasubbag Umm & Kepegawaian BPKAD Kabupaten Trenggalek. 

c. KABID Anggaran BPKAD Kabupaten Trenggalek. 

d. KABID Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Trenggalek. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data  yang telah dikumpulkan atau dibuat oleh pihak 

lain, jadi pada saat penelitian dilakukan data tersebut telah tersedia. Data sekunder 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumen resmi BPKAD Kabupaten Trenggalek seperti struktur 

organisasi, deskripsi pekerjaan, presensi bulanan, dan lain sebagainya 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014. 

c. Dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini seperti jurnal-jurnal, 

sumber pustaka yang relevan, majalah, internet, dan penelitian 

terdahulu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara 

mendalam agar mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasaahan 

yang diteliti. Wawancara mendalam (in-depth interview) bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan terhadap objek penelitia untuk menyempurnakan 

pengamatan yang dilakukan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara menghimpun 

atau mengumpulkan bahan dari berbagai dokumen baik berupa buku laporan 

maupun dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, dan nantinya dapat dipergunakan untuk dianalisa secara lebih 

mendalam. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis untuk memahami hubungan konsep 

dalam data sehingga penarikan kesimpulan penulis dapat dikembangkan dan 

dievaluasi. Proses analisa sudah dimulai oleh peneliti sebelum dilakukan penelitian, 

selama proses penelitian dan sesudah selesai melaksanakan penelitian. Penelitian 

ini analisis data lebih banyak terfokus pada saat melaksanakan penelitian 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hal tersebut sesuai dengan pandangan 

Sugiyono (2013) bahwa pada kenyataannya analisis data penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada seluruh aktivitas proses investigasi daripada setelahnya. 

Teknik analisis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan menggambarkan implementasi sistem pengukuran kinerja 

berbasis akuntabilitas dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi. 

2. Menganalisis hasil LAKIP dengan ketersediaan masing-masing kriteria 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 53  Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah yaitu: 

a. Hasil pengukuran kinerja. 

b. Evaluasi kinerja. 

c. Akuntabilitas kinerja. 

d. Keberhasilan target.  
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 Kriteria yang digunakan BPKAD Kabupaten Trenggalek dalam 

keberhasilan target tiap-tiap indikator  yang sekaligus menjadi acuan peneliti yaitu: 

a. 0 % - 59 %     = Tidak Tercapai 

b. 60 % - 80 %   = Kurang Tercapai 

c. 80 % - 100 %   = Tercapai 

3. Menganalisis output dari implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis 

akuntabilitas dengan cara melihat dari hasil wawancara dan dokumentasi. 

Diantaranya adalah: 

a. Terciptanya akuntabilitas dengan indikator nilai LAKIP diatas 80 %. 

b. Terciptanya good governance dengan indikator dilakukannya 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di BPKAD Kabupaten 

Trenggalek. 

c. Digunakannya LAKIP sebagai alat pengendalian internal. 

d. Dilakukannya evaluasi kinerja menggunakan LAKIP sehingga kendala 

LAKIP dari tahun-tahun sebelumnya teratasi. 

e. LAKIP dipublikasikan kepada masyarakat. 

4. Menganalisis dan menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

sistem pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas. 

 

 

 

 


