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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. 

Seluruh desa di Kecamatan Wajak sebanyak 13 desa menjadi populasi dalam 

penelitian ini. Sampel pada penelitian ini adalah perwakilan aparatur desa 

selaku responden yang berada di seluruh desa di Kecamatan Wajak. Responden 

dalam penelitian ini diambil sebanyak 5-10 responden disetiap desa yang 

diambil dari perwakilan aparatur desa khususnya kepala desa, sekretaris desa, 

bendahara desa atau staf keuangan, kepala seksi, kepala dusun dan perwakilan 

BPD 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang didapatkan dari 

obyek penelitian melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 

responden. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan 

bukti empiris untuk melakukan pendalaman fenomena sosial melalui prinsip–

prinsip statistik (Sugiyono 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

pola atau model matematis pembuktian teoritis dan hipotesis yang dibentuk 

peneliti berdasakan faktor yang menentukan kinerja pengelolaan keuangan 

desa.
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C. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total 

sampling, dimana dari total populasi pada penelitian ini yaitu 13 desa di 

Kecamatan Wajak akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Setiap sampel 

desa akan diwakili oleh 5-10 yang terdiri dari aparatur desa yang berkaitan 

langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai responden. Responden 

yang mewakili desa diantaranya kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan 

di desa, sekretaris desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan, 

bendahara desa atau staf keuangan, kepala seksi, kepala dusun dan perwakilan 

BPD 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variable Dependen 

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa 

membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan umpan 

balik bagi para pengelolaan dan para pembuat keputusan, dalam 

meningkatkan pelayanan pemerintah yang terus menerus. Pengukuran 

kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan 

pelayanan yang dilakukan pemerintah (Ulum dan Sofyani 2016). 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan 

keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 
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desa. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan desa 

dilakukan pengukuran menggunakan indikator efisiensi, efektifitas, 

ekonomis, dan pelaporan yang memadai dalam pengelolaan keuangan. 

Pengukuran indikator menggunakan skala likert sesuai dengan hasil 

pengisian kuesioner. 

Dalam pembuatan operasionalisasi variabel kinerja pengelolaan 

keuangan desa pada penelitian ini menggunakan item pernyataan kuesioner 

yang sudah pernah digunakan oleh peneliti Munti dan Fahlevi (2017) pada 

penelitianya yang dilakukan di Kabupaten Bireuen Aceh. Peneliti 

melakukan modifikasi penggunaan kata pada salah satu item pernyataan 

kuesioner untuk mempermudah responden dalam memahami pernyataan.  

Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara 

menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat 

Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan 

sebagai berikut: 

1) SS : Sangat Setuju 

2) S : Setuju  

3) KS :  Kurang Setuju 

4) TS : Tidak Setuju  

5) STS: Sangat Tidak Setuju

Y : Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

2. Variable Independen 

Terdapat 3 variable independen dalam penelitian ini, diantaranya sebagai  

berikut: 
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a. Kapasitas Aparatur Desa 

Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum

 dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu 

periode waktu tertentu (Rangkuti 2005). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari  sekretariat desa, 

pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa 

sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. 

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan 

perangkat desa yang berperan langsung  dalam pengelolaan keuangan desa 

lebih tepatnya sebagai pemegang  kekuasaan atas keuangan desa. 

Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretraris 

sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuanagan desa, dan 

bendahara dengan status sebagai staf sekretariatan desa yang bertugas 

sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan 

keuangan desa. Kapasitas aparatur desa dapat diketahui melalui tingkat 

pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa dalam 

pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah dan Rusmianto 2016).  

Pemahaman, keterampilan dan kemampuan pada kapasitas 

aparatur desa mengacu pada penelitian (Adhanari, 2005) untuk 

meningkatkan dan mendapatkan ketrampilan yang lebih baik pada sumber 

daya manusia perlu dilaksanakan dan dilakukan pelatihan sebagai bagian 
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tambahan dari proses belajar yang tidak didapatkan didalam sistem 

pendidikan. Selanjutnya penelitian dari (Pratama et al,  2018)  adanyan 

pelatihan teknis pada SDM diharapkan dapat meningkatkan pemahan, 

kemampuan dan kualitas SDM semakin lebih baik dan melaksanakan 

tangungjawabnya 

Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari delapan butir pernyataan. Daftar 

pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab 

kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai 

berikut:  

1) SS: Sangat Setuju 

2) S : Setuju  

3) KS :  Kurang Setuju 

4) TS : Tidak Setuju  

5) STS: Sangat Tidak Setuju

X1 : Kapasitas Aparatur Desa 

b. Ketaatan Pelaporan Keuangan 

Ketataan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan 

disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara (Heri 

1999). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan 
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kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir 

tahun anggaran. Mengacu pada penelitian (Mubaraq et al, 2019) bahwa 

dalam laporan pelaksanaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran 

selalu didukung bukti-bukti sah yang diperiksa oleh Sekertaris Desa dan 

ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa. 

Dengan penerimaan jumlah dana yang tidak sedikit oleh desa 

maka pihak desa wajib melampirkan bukti pendukung yang sah dan dapat 

dipertangungjawabkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan 

penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus 

dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Tujuan dari laporan keuangan 

adalah memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dari 

keuangan, dan laporan arus kas pada sebuah entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan 

ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015) . Semakin taat aparatur desa 

terhadap pelaporan keuangan maka semakin baik pula kinerja pengelolaan 

keuangan desa tersebut. 

Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari delapan butir pernyataan. Daftar 

pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab 

kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai 

berikut:  
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1) SS: Sangat Setuju 

2) S : Setuju  

3) KS :  Kurang Setuju 

4) TS : Tidak Setuju  

5) STS: Sangat Tidak Setuju 

 X2: Ketaantan Pelaporan Keuanga 

c. Kuallitas Pengawasan BDP (Badan Permusyawaratan Desa) 

Kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak informasi 

yang diperoleh  mengenai tujuan dari pengawasan tersebut. Sesuai deagan 

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dimana 

anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Dengan mengetahui 

skedul pengawasan, standarnisasi pengawasan, dan hubungan timbal balik 

yang dilakukan oleh BPDesa dapat menggambarkan kualitas pengawasan 

BPDesa.  

Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari tujuh butir pernyataan. Daftar 

pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab 

kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. dengan keterangan sebagai 

berikut:  
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1) SS: Sangat Setuju 

2) S : Setuju  

3) KS :  Kurang Setuju 

4) TS : Tidak Setuju  

5) STS: Sangat Tidak Setuju 

X3 : Kualitas Pengawasan BPD 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data primer. 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama (Ulum dan Juanda 2018). Data yang didapatkan dari obyek 

penelitian melalui pengisian kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan 

terstruktur yang dibagikan kepada responden.  

F. Teknik pengumpulan data 

 Data pada penelitian ini didapatkan dari penyebaran kuesioner 

kepada perwakilan dari seluruh populasi pada sampel yang berada di 

Kecamatan Wajak. Populasi yang digunakan sebanyak 13 desa dimana 

kuesioner akan dibagikan di masing-masing desa sebanyak 5-10 kuesioner. Per 

satu kuisioner sekitar ada 30 pertanyaan terstruktur yang akan dibagikan 

kepada responden. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Analisis Statistik Deskriptif  

Uji Statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan dan 

menggambarkan data terkait variable variable yang digunakan dalam 

penelitian ini. Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
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menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2014). 

2. Uji Kualitas Instrumen 

Uji validitas dan reabilitas dari alat ukur yang digunakan Bersama 

dengan terkumpulnya kuisioner dari responden. Adapun uji validitas dan 

reabilitas yang dipakai dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner (Ghozali, 2011:52). Menurut (Sekara 2009) validitas 

adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan 

untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

Menurut (Ghozali, 2011: 53) pembuktian uji validitas dilihat 

dari pengujiannya yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor individu masing-masing pertanyaan dengan skor total dari 

variable. Jika korelasi antara tiap variable dengan total variable secara 

keseluruhan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka variable 

tersebut dinyatakan valid. Validitas data dapat dilihat dari nilai total 

Bivariate Correlation Pearson r hitung lebih besar dari pada r tabel dan 

nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05.  
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b. Uji Reabilitas 

Menurut (Ghozali, 2011: 47) uji reabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator-indikator dari 

variable atau konstruk. Untuk menganalisis reliabilitas, pegukuran 

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi anatara jawaban pertanyaan 

dengan mengunakan SPSS yaitu uji Cronbach Alpha (a). Untuk 

mengukur reabilitas, dinyatakan bahwa suatu variable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha (a).  lebih besar dari 0,60 maka variable tersebut 

reliabel secara statistik  

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dan digunakan pada penelitian ini diantaranya uji 

normalitas data, uji multikolinieritas data, dan uji heteroskedastisitas data. 

a. Uji Normalitas.  

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan dalam penelitian berdistribusi dengan normal atau 

tidak normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan 

tiga cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik histogram, grafik normal P-Plot dan 

uji statistika. Untuk Data yang dikatakan berdistribusi dengan normal 

apabila niali dari Unstandardized Residual dari One Kolmogorof-

Smirnov Test lebih besar dari alpha yaitu 0,05 melalui program SPSS 



32 
 

 
 

25. Hal ini berlaku sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi 

normal apabila nilai dari K-S lebih kecil dari 0,05 (Ghozali 2011: 160-

165).  

b. Uji Multikolinearitas.  

Menurut Imam Ghozali (2011: 105-106) pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang terjadi 

antar variabel independen pada penelitian. Multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF 

>10 maka dapat dikatakan memiliki interkorelasi antar variabel 

independen, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari regresi. 

Begitu sebaliknya, apabila nilai VIF <10 maka dapat disimpulkan data 

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada 

penelitian.  

c. Uji Heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana semua pengamatan 

pada model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari residual darri 

suatu pengamatan. Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini 

dapat dilihat menggunakan uji grafik Scatterplot dan uji glejser. Dapat 

disimpulkan bahwa uji grafik scatterplot tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit pada gambar Scatterplot, serta titik-

tititk menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 
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Selanjatunya untuk uji glesjer dilakukan dengan cara meregresikan nilai 

absolut residual dengan variabel-variabel independen yang ada pada 

model penelitian. variabel independen dikatakan signifikasn apabila 

nilai dari sig pada uji glejser lebih besar dari alpha atau 0,05, maka 

dapat dikatakan model regresi dari variabel tersebut terbebas dari 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai uji glejser kurang dari 

alpha atau 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut terkena 

heteroskedastisitas (Ghozali 2011: 139-143).  

4. Pengujian Hipotesis 

Menurut (Ghozali, 2011)  Analisis linier berganda adalah di mana 

variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, 

mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas (X1, X2, X3, ..., Xn) 

namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan 

variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik 

hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan 

kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, 

dan uji F. Model persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:  

𝒀 = 𝒂 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜺 

Keterangan: 
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Y   = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

X1 = Kapasitas Aparatur Desa 

X2 = Ketaatan Pelaporan Keuangan 

X3 = Kualitas Pengawasan BPD 

Α  = Konstanta 

Ꜫ   = error 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui dan  

mengukur kemampuan dari model regresi dalam menjelaskan variabel 

dependen. Jika nilai dari uji koefisien determinasi semakin mendekati 0, 

maka variabel independenya semakin tidak mampu untuk menjelaskan 

variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai determinan koefisien 

semakin mendekati 1, maka variabel independenya semakin jelas dalam 

menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2011: 97) 

b. Uji Simultan (uji statistik F) 

Uji nilai F atau pengujian secara simultan merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pada penelitian. uji ini 

menggunkan program SPSS, dimana hasil uji simultan dapat dilihat dari 

tabel ANOVA pada kolom sig. Nilai sig yang ditetapkan dalam 

penelitian ini yaitu 0,05. Apabila nilai sig <0,05 maka variabel 

independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai sig >0,05 maka variabel 
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independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen pada penelitian.   

c. Uji Parsial (uji t) 

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya  

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial pada penelitian. pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS dan hasil uji dapat dilihat dari tabel 

coefficients pada kolom sig dan nilai koefisien regresi (B). Variabel 

dikatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

apabila nilai koefisien regresi positif dan nilai sig <α 0,05 maka 

hipotesinya diterima. Apabila nilai dari koefisien regresi negatif  maka 

hipotesinya tidak diterima. 


