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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pengelola unit kerja atau pejabat struktural 

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan asosiatif.  Penelitian 

kuantitatif  dilakukan  dalam  pengambilan  kesimpulan  melalui  serangkaian  

uji kualitas data dan dilakukan pengujian hipotesis. Penelitian asosiatif 

bertujuan untuk menganalisis hubungan suatu varibel terhadap variabel lain. 

Hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan kausalitas (sebab akibat) 

maupun hubungan biasa (korelasi) (Ulum & Juanda, 2016:78). 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah pejabat struktural atau 

pengelola unit kerja pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah kota Malang. 

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah kota Malang adalah 43 OPD. Dalam 

menentukan sampel yang diambil, peneliti menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah sampel dengan kriteria tertentu yang 

dibuat agar mengurangi populasi yang ada. (Ulum & Juanda, 2016) 

Sampel yang dipilih memiliki beberapa kriteria, yaitu:  
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 Pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan 

maupun akuntansi pada masing-masing dinas. 

 Memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dalam bidang akuntansi 

keuangan. 

Kemudian peneliti juga menggunakan quota sampling. Quota sampling 

merupakan metode penetapan sampel dengan kuota terlebih dahulu pada 

masing-masing kelompok terpenuhi maka penelitian belum dianggap selesai. 

(Ulum & Juanda, 2016) Hal ini disebabkan karena pertimbangan waktu dan 

biaya dalam pengambilan sampel tersebut. Seperti diketahui, jumlah seluruh 

OPD kota Malang 43, maka peneliti menetapkan sebanyak 75 responden 

dengan rincian 5 responden setiap OPD.   

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen atau variabel terikat (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lain. 

Dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel selalu dituju oleh anak 

panah. (Ulum & Juanda, 2016) Dalam penelitian yang dilakukan variabel 

dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Terdapat 

beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan agar sesuai dengan kuliatas 

yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. Dalam PP No. 71 tahun 2010, pengukuran variabel kualitas laporan 

keuangan daerah adalah: 

a. Memiliki manfaat umpan balik 

b. Memiliki manfaat yang dapat memprediksi dimasa yang akan datang 
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c. Memiliki manfaat pengambilan keputusan 

d. Informasi yang disajikan lengkap sesuai komponen yang terdapat dalam 

satu set laporan keuangan 

e. Penyajiannya jujur 

f. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dengan hasil yang tidak 

berbeda jauh jika diuji oleh pihak yang berbeda 

g. Informasi dalam laporan keuangan tidak berpihak pada pihak tertentu 

h. Dapat dibandingkan baik secara internal maupun eksternal 

i. Dapat dipahami oleh pengguna  
 

Indikator Pernyataan Skala 
Pengukuran 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
dapat di 
pahami 
 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
mudah 
dipahami 
dengan jelas 
 Skala Likert 

Disajikan 
wajar dan jujur 
 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
adalah wajar 
dan jujur 
sesuai 
transaksi dan 
peristiwa 
keuangan 
lainnya yang 
seharusnya 
disajikan 

 

Memprediksi 
masa yang 
akan datang 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
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dapat 
memprediksi 
masa yang 
akan datang 
 

Aktivitas 
keuangan di 
masa lalu 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
dapat 
mengoreksi 
aktivitas 
keuangan di 
masa lalu 

 

Ketepatwaktua
n penyajian 
 

Laporan 
keuangan 
disajikan 
dengan tepat 
waktu sesuai 
periode 
akuntansi 
 

 

Pengambilan 
keputusan 
 

Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
dapat 
digunakan 
untuk 
pengambilan 
keputusan 
 

 

Sesuai SAP Informasi 
dalam laporan 
keuangan 
sesuai dengan 
Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
(SAP) 

 

Informasi 
dapat 

Informasi pada 
laporan 
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dibandingkan keuangan 
dapat 
dibandingkan 
dengan laporan 
keuangan pada 
periode 
sebelumnya 
 

 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen atau sering disebut variabel bebas mengandung 

arti variabel yang akan menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. 

(Sudarmanto, 2013) 

a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Pemda) adalah serangkaian 

prosedur yang dimulai dengan proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang  dilakukan secara manual 

ataupun menggunakan media computer. (Ghozali&Ratmono, 2008)  

Indikator Pernyataan Skala 
Pengukuran 

Kesesuaian 
sistem dengan 
SAP  
 

Penerapan 
sistem 
akuntansi pada 
SKPD saya 
sudah sesuai 
dengan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
(SAP)  
 

Skala Likert 

Pencatatan 
transaksi  

Melakukan 
pencatatan pada 
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 setiap transaksi 
yang terjadi di 
SKPD  

Bukti di setiap 
transaksi  
 

Setiap 
pencatatan 
transaksi yang 
ada disertai 
oleh bukti  
 

 

Pencatatan 
Kronologis  
 

Pencatatan 
yang dilakukan 
pada SKPD 
saya secara 
kronologis  
 

 

Pengklasifikasi
an transaksi  
 

Melakukan 
klasifikasi pada 
setiap transaksi 
yang terjadi  
 

Laporan 
Keuangan 
setiap periode  
 

Laporan 
keuangan yang 
dibuat oleh 
SKPD saya 
dilakukan 
setiap periode 
akuntansi  
 

 

Pelaporan yang 
konsisten dan 
periodik  
 

Pelaporan 
laporan 
keuangan pada 
SKPD saya 
dilakukan 
secara 
konsisten dan 
periodik  

 

Pengidentifika
sian  

Melakukan 
analisis 
transaksi/identif
ikasi transaksi 
pada setiap 
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transaksi 
keuangan yang 
terjadi di SKPD 
 

 
b. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi lebih mengarah pada pengelolaan data dan informasi 

dalam sebuah enterprise (perusahaan atau organisasi kerja lainnya), dengan 

pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data serta lebih 

menekankan pada teknik pemanfaatan perangkat-perangkat yang ada. (Rini, 

2017) 

Indikator  Pertanyaan  Skala 
Pengukuran 

Sistem akuntansi 
sesuai SAP  

Penerapan 
sistem 
akuntansi pada 
SKPD saya 
sesuai dengan 
Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
(SAP)  

Skala Likert  

Jaringan Internet Jaringan 
internet telah 
terpasang pada 
SKPD saya 

 

Jaringan Internet 
termanfaatkan 
dengan baik 

Jaringan 
internet telah 
dimanfaatkan 
sebagai 
penghubung 
antar unit kerja 
dalam 
pengiriman 
data dan 
informasi yang 
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dibutuhkan 

Aplikasi yang 
digunakan 

Sub bagian 
keuangan/ 
akuntansi 
memiliki 
software 
aplikasi untuk 
melaksanakan 
tugas, seperti : 
Microsoft 
Excel, MYOB, 
dan 
sebagainya. 

 

Laporan 
keuangan 
terkomputerisasi 

Proses 
akuntansi sejak 
awal transaksi 
hingga 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dilakukan 

 

 

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang dalam 

hal ini adalah para pegawai di pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan 

kewenangan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. (Rini, 2017) 

Indikator Pernyataan Skala 
Pengukuran 

Pemahaman 
tentang 
akuntansi 

SDM bagian 
keuangan 
minimal lulusan 
D3 Akuntansi 

Skala Likert 

SDM yang 
berkualitas 

SKPD memiliki 
sumber daya 
manusia yang 
memiliki 
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kemampuan 
dan mampu 
menyusun 
LKPD sesuai 
standar 
akuntansi. 

Sumber daya 
yang  memadai 

Sub bagian 
keuangan/akunt
ansi memiliki 
sumber daya 
yang memadai 
 

Peran dan 
tanggungjawab 
 

Peran dan 
tanggung jawab 
seluruh 
pegawai sub 
bagian 
keuangan 
/akuntansi 
ditetapkan 
secara jelas 
dalam peraturan 
daerah. 
 

Pelatihan 
Keahlian dalam 
Tugas 
 

Pelatihan untuk 
membantu 
penguasaan dan 
pengembangan 
keahlian dalam 
tugas dilakukan 
 

Sosialisasi 
peraturan baru 
 

Sub bagian 
keuangan/akunt
ansi mendapat 
sosialisasi dan 
atau diklat jika 
ada peraturan 
baru tentang 
keuangan 
daerah 
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Pemahaman 
tentang struktur 
organisasi 
 

Sub bagian 
keuangan/akunt
ansi memahami 
struktur 
organisasi pada 
SKPD saya 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah 

data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya. 

(Ulum&Juanda, 2016) 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembagian 

kuesioner. Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan mengajukan 

daftar pertanyaan kepada responden.. Kuesioner diukur menggunakan skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang mengenai suatu fenomena (Ulum & Juanda, 2016) 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu: 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan guna mengetahui apakah alat ukur yang 

telah disusun dapat digunakan untuk mengukur secara tepat. Validitas 

dapat difungsikan untuk menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur 

yang digunakan untuk mengungkap sesuatu yang menjadi sasaran pokok 



34 
 

 
 

dari pengukuran. Permasalahan validitas instrumen (angket) akan 

menunjukkan apakah mampu angket tersebut mengukur objek yang 

diukur. Apabila dikatakan mampu mengukur maka disebut dengan valid. 

Dalam pengujian ini, juga akan dibantu dengan menggunakan bantuan 

alat pengolah data software SPSS Ver. 21.0 (Sudarmanto, 2013) 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian atau alat ukur dikatakan memiliki 

realibilitas yang tinggi atau baik apabila instrumen penelitian atau alat 

ukur yang digunakan selalu memiliki hasil yang sama ketika digunakan 

berkali-kali, baik digunakan oleh peneliti yang sama maupun peneliti 

yang berbeda. Oleh sebab itu, pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat konsistensi yang diperoleh dari alat ukur tersebut. 

Dalam pengujian ini, juga akan dibantu dengan menggunakan bantuan 

alat pengolah data software SPSS Ver. 21.0  (Sudarmanto, 2013) 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. (Ghozali, 

2011) 
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b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini 

hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen 

lebih dari satu. (Ghozali, 2011) 

c. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain 10 tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. (Ghozali, 2011) 

3. Uji Model 

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda  

Metode  analisis  data  yang digunakan  analisis  regresi  linier 

berganda  dengan  rumus  sebagai  berikut:   

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + e 

Keterangan:  

Y = kualitas laporan keuangan  

α = konstanta  

β1 = koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  

β2 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi  

β3 = koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia  

X1 = variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  
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X2 = variabel pemanfaatan teknologi informasi 

X3 = variabel kompetensi sumber daya manusia  

e = variabel pengganggu 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

(Ghozali, 2011) 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen atau bebas 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau terikat (Ghozali, 2011) 

c. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. (Ghozali, 2011) 
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