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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif  kausal 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab 

akibat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  ukuran pemerintah daerah, 

kekayaan pemeritah daerah, jumlah penduduk  dan opini audit terhadap publikasi 

LKPD di website pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi merupakan wilayah yang umumnya yang terdiri dari objek maupun 

subjek, memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota pemerintahan daerah yang ada di 

Indonesia yang berjumlah 514 yang terdiri atas 98 pemerintahan kota dan 416 

pemerintahan kabupaten (Lampiran 1). Besaran sampel yang tepat untuk penelitian 

adalah lebih besar dari 30 dan kurang    dari 500 (Sekaran, 2010:295). Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapaun kriteria 

pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah memiliki website resmi yang masih aktif dan bisa 

diakses. 
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2. Website resmi pemerintah daerah mempublikasikan komponen LKPD 

yang telah diaudit pada tahun 2016. 

A. Definis Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

X1: Ukuran Pemerintah Daerah 

Ukuran pemerintah daerah merupakan variabel yang mengukur besar atau 

kecilnya suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar 

akan mempunyai tanggung jawab layaknya perusahaan yang berskala besar, 

berbagai tuntutan akan dihadapi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

kondisi keuangan yang sebenarnya dibandingkan perusahan atau organisasi kecil, 

besarnya penggunaan utang dalam membiayai aset  juga menjadi dugaan sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi integritas dari laporan keuangan (Mais & 

Nuari, 2016). Organisasi-organisasi besar cenderung memiliki lebih banyak aturan 

dan ketentuan daripada organisasi kecil. Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan total 

aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan   mengelola asetnya. 

Tuntutan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terkait pertanggung jawaban 

pengelolaan aset menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah guna 

mempertahankan kredibilitas dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat 

dalam menjalankan pemerintahan, sehingga  dengan adanya publikasi laporan 

keuangan pada website pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang 

diwajibkan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah telah 

melakukan kinerja yang baik. Ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR) 

pada website resmi pemerintah daerah sangat di pengaruhi oleh oleh ukuran total 

aset pemerintah daerah (Laswad, 2005). Penelitian Rora (2010) juga menggunakan 



26 
 

 
 

Natural Logaritma (Ln) total aset sebagai proksi dari variabel independen ukuran 

pemerintah daerah. Laswad, dkk. (2005) menggunakan ukuran total aset 

pemerintah daerah sebagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan Internet 

Financial Reporting (IFR) pada   website resmi pemerintah daerah. Pada penelitian 

ini akan menggunakan  total aset untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. 

X2: Kekayaan Pemerintah Daerah 

Kekayaan pemerintah daerah akan menggambarkan tingkat  kemakmuran 

suatu daerah. Kekayaan pemerintah daerah diproksikan    dengan pendapatan asli 

daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari 

wilayahnya sendiri dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada 

di daerahnya. Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang 

berasal dari masyarakat di masing-masing daerah. Kekayaan pemerintah yang 

tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintah dalam mengelola potensi 

dan sumber daya   alam yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola 

keungan. Pemerintah sebaiknya menunujukan kekayaan daerahnya guna meraih 

simpati dari masyarakat dengan cara publikasi laporan keuangan daeah melalui 

media internet (Laswad, 2005). Dalam penelitian ini, total kekayaan pemerintah 

daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibagi dengan total jumlah 

penduduk daerah tersebut. 

X3: Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan principal yang memberikan wewenang dan 

kepercayaan penuh kepada pemerintah selaku agen untuk bertindak dalam 

mengelola daerah yang ditempati bersama secara poduktif dalam sistem 
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pemerintahan. Oleh sebab itu semakin banyak jumlah penduduk yang    berada 

dalam cakupan wilayah pemerintahan pemerintah daerah maka kemungkinan 

semakin besar pula tekanan yang akan diterima pemerintah daerah dalam 

memberikan informasi dibandingkan dengan suatu daerah   yang memiliki lebih 

sedikit jumlah penduduk. Menurut Susiyah (2017:19) semakin banyak jumlah 

penduduk, maka semakin besar tuntutan  pertanggung jawaban pemerintah daerah 

untuk mengungkapkan LKPD kepada masyarakat, mengingat fungsi pemerintah 

sebagai pelayan masyarakat. Dalam mengukur jumlah penduduk akan 

menggunakan data populasi penduduk Kabupaten/Kota yang diperoleh dari situs 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS). 

X4: Opini Audit 

Opini audit akan dihasilkan berdasarkan proses audit yang sistematik 

setelah memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan (Mulyadi, 2002). BPK akan ditugaskan untuk untuk 

melakukan proses audit terhadap LKPD pemerintahan daerah yang kemudian akan 

menghasikan IHPS (Ikhtisar    Hasil Pemeriksaan Semester) yang berisi tentang 

opini audit audit oleh BPK atas suatu LKPD, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 

Paragraf Penjelas (WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar 

(TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Trisnawati dan Achmad (2014) 

menyatkan bahwa pemerintah daerah yang hasil auditnya mendapatkan opini WTP 
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dari auditor akan cenderung melakukan publikasi LKPD di website pemerintah 

daerah, hal ini bertujuan untuk menunjukan kepada publik mengenai    kualitas 

pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggung   jawabkan. Sedangkan, 

bagi pemerintah daerah yang mendapat opini audit selain WTP cenderung akan 

melakukan hal yang sebaliknya yaitu tidak mempublikasikan LKPD agar terhindar 

dari presepsi negatif  mengenai adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang menyebabkan pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi 

keuangannya. Padahal menurut Nurcahya, Dkk (2014) pembuatan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik merupakan bentuk 

pertanggungjawaban. Perhitungan variabel opini audit dalam penelitian ini 

menggunakan variabel dummy, dimana opini BPK atas LKPD yang mendapat opini 

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akan diberikan nilai 1 sedangkan sisanya selain 

WTP diberi nilai 0. 

Y: Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah 

Publikasi LKPD pada website pemerintah daerah merupakan suatu tindakan 

terkait Pemberian informasi laporan keuangan daerah berbasis internet yang 

dilakukan dengan cara memposting LKPD pada website resmi pemerintahan 

sebagaimana yang telah diwajibkan berdasarkan Instruksi Mentri Dalam Negeri 

(Mendagri) nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012.    Seperti penelitian sebelumnya 

pengukuran variabel publikasi laporan keuangan pada wesite resmi pemerintah 

daerah akan menggunakan variabel dummy (Laswad, dkk. 2005). Penilaian 

publikasi laporan keuangan di website resmi pemerintah daerah akan dilakukan 

berdasarkan ketersediaan laporan keuangan yang telah diunggah dalam periode 
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waktu yang telah ditentukan. LKPD berbasis akrual terdiri dari tujuh komponen 

yaitu laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan   

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Syarat penggolongan pemerintah daerah yang dianggap mempublikasi 

laporan keuangannya adalah jika suatu pemerintah daerah  mengunggah sekurang-

kurangnya 4 dari 7 komponen LKPD pada website pemerintah daerah. Jika 4 dari 7 

bagian LKPD dalam pelaporan keuangan tersebut terdapat pada website pemerintah 

daerah diberi nilai 1, sedangkan jika komponen LKPD yang terdapat pada website 

pemerintah daerah dipublikasikan kurang dari 4 komponen maka diberi nilai 0. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk 

angka atau bilangan, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Periode data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016. Data sekunder untuk variabel 

dependen yaitu publikasi LKPD di website pemerintahan daerah yang dapat dilihat 

dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersumber dari website 

masing-masing pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk data 

populasi penduduk diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS). Opini 

audit atas LKPD diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan oleh Badaan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang dipublikasikan melalui website resmi BPK. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dengan cara meneliti dan mempelajari data sekunder yakni 

dokumentasi  dari website masing-masing pemerintah daerah, situs resmi  BPS dan 

BPK. 

F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear logistik.   Adapun 

tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini digunakan 

untuk memberikan gambaran terkait variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2016). 

2. Uji Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam    penelitian 

ini adalah regresi logistik (logistic regression) yang dalam pengelolaan datanya 

tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik terhadap variabel bebas. 

Regresi logistik dipilih karena penelitian ini memiliki variabel dependen yang 

dichotomi dan variabel independent yang bersifat kombinasi antara metrik dan non 

metrik. Didalam pengujian keterikatan antara suatu probabilitas dengan variabel 

bebas, penggunaan regresi logistik merupakan salah satu teknik analisis yang dapat 

digunakan (Ghozali, 2006). 
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3. Menilai Keseluruhan Model (Overall Fit Model) 

  Menurut Ghozali (2013:328), tahap pertama yang harus dilakukan 

terhadap data yang akan dinilai pada overall fit model adalah dengan memberikan 

beberapa tes statistik yang digunakan pada hipotesis. Hipotesis yang digunakan 

dalam menilai model fit adalah sebagai berikut : 

H0 = Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Ha = Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Agar model fit dengan data maka H0 diterima dan Ha ditolak. Statistik yang 

digunakan berdasarkan fungsi Likehood. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Log Likehold dalam regresi 

logistik mirip dengan pengertian “sum of squared error” pada     model regresi, 

sehingga penurunan Log Likehold menunjukan model   regresi yang baik. 

4. Menilai Koefisien Determinasi  (Nagelkerke R Square) 

    Menurut Ghozali (2013:329), Cox and Snell’s R Square merupakan 

ukuran yang mencoba meniru ukuran 𝑅2 pada multipleregression yang didasarkan 

pada teknik estimasi likehood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 

sehingga sulit untuk diinterpretasikan seperti nilai 𝑅2 pada multipleregression. 

Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam 

menjelaskan variasi-variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independent  memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependent. 
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5. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Pengujian kelayakan model pada regresi logistik dapat dilihat dari 

pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test yang diukur dengan nilai 

Chi-square. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dilakukan untuk 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau   sesuai dengan model 

H0 = Tidak ada perbedaan model dengan data 

Ha = Ada perbedaan model dengan data 

 Jika nilai statistik chi square pada Hosmer and Lemeshow’s Goodness  of 

Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan 

jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kata lain model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2013 :341). 

6. Uji Koefisien Regresi 

Pada regresi logistik, pengujian secara ditunjukkan pada tabel variables in 

the equation yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi konstanta    dari setiap 

variabel independen yang masuk ke dalam model. 

Hasil pengujian ini juga untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penentuan diterima atau 

tidaknya H0  didasarkan pada tingkat signifikansi α (5%). Nilai α dinyatakan 

sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dapat ditolerir. Penentuan diterima atau 

tidaknya H0 didasarkan dengan kriteria berikut : 
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1. H0 diterima apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat signifikansi α (5%) . Hal 

ini berarti Ha ditolak atau hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ditolak. 

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi α (5%). Hal ini 

berarti Ha diterima atau hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen diterima. 

Persamaan regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Ln 
𝑝

1−𝑝
= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X𝑏34 +𝑒 

Dimana : 

 𝑝  : Probabilitas Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah 

A : Konstanta 

b1-b4 : Koefisien Regresi 

X1 : Ukuran Pemerintah Daerah 

X2 : Kekayaan Pemerintah Daerah 

X3 : Jumlah Penduduk 

X4 : Opini Audit 

𝑒 : Residual 


