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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono : 

2013 : 119). Populasi Di dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD atau 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 26 SKPD. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut(Sugiyono, 2013:120). Sampel dalam penelitian ini adalah bagian 

keuangan serta yang bertanggung jawab atas laporan keuangan pada SKPD atau 

OPD Kab. Rokan Hilir. 

Sampel di pilih secara purposive sampling yaitu pengambilaan sampel 

berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang di 

tetapkan adalah. 

1. Bekerja minimal 3 tahun dalam bidang administrasi keuangan. 

2. Terlibat dalam penyusunan dalam pelaporan keuangan dalam kantor 

tersebut. 
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Tabel 3.1 

SKPD 

NO SKPD/OPD 
Jumlah 

SKPD 

Pegawai Bagian 

keuangan per 

SKPD 

Total pegawai 

bagian keuangan 

1 SEKRETARIAT 

DAERAH 

1 4 4 

 SEKRETARIAT DPRD 1 4 4 

 INSPEKTORAT 1 4 4 

 Rumah Sakit Daerah 1 4 4 

 SKPD berbentuk Badan 5 4 20 

 SKPD berbentuk Dinas 17 4 68 

 Total SKPD 26  104 

Sumber: rohilkab.go.id 2016 

Tabel 3.2 

Sampel 

NO NAMA SKPD 
PEGAWAI 

KEUANGAN 

1 Sekretariat Daerah 4 

2 Sekretariat DPRD 4 

3 Inspektorat 4 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 

5 Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia 4 

6 Badan Pedapatan Daerah 4 

7 Badan ketahanan Pangan dan Pertanian 4 

8 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 4 

9 Rumah Sakit Umum Daerah 4 

10 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  4 

11 Dinas Perikanan  4 

12 Dinas Kesehatan  4 

13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu  4 

14 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar  4 

15 Dinas Koperasi  4 

16 Dinas Tenaga Kerja  4 

17 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga  4 

18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  4 

19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  4 

20 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  4 

21 Dinas Perhubungan 4 

22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  4 

23 Dinas Sosial  4 

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat  4 

25 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  

4 

26 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan 

Masyarakat 

4 

 Total 104 
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 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 26 SKPD dan jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 104 

responden. Dimana untuk setiap SKPD ada 4 orang responden yang bertugas di  

bagian Keuangan disetiap SKPD tersebut. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data primer, data ini  diperoleh 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi dari para responden, Sumber data adalah pegawai 

bagian Keuangan dalam SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan dan dokumentasi. Sumber data sekunder didapatkan dari pegawai 

bagian keuangan di Pemerintahan tersebut. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini 

menggunakan metode kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari satu set 

pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang 

sama dapat diajukan kepada setiap responden, yaitu para Pegawai Keuangan di 

SKPD Kab. Rokan Hilir tersebut. 
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3.4 Variabel Operasional Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013 : 

64). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

 

3.4.2 Variabel dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013 : 264). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di kabupaten Kampar. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, 

dan dapat dipahami.  
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Tabel 3.3 

Variabel Operasi 
NO Variabel Indikator Elemen Skala 

1 Akuntansi berbasis 

akrual (X1) 

 

Natalia (2013) 

Pengakuan Pendapatan Rasio 

Belanja 

 Beban  

Pencatatan Kewajiban 

Aset  

Pengukuran Pengukuran dilakukan 

dengan nilai perolehan 

historis 

2 Sistem pengendalian 

internal (X2) 

 

 

Soimah (2014) 

Lingkungan 

pengendalian 

1. Penegakan Integritas 

Nilai  Etika  

2. Komitmen terhadap 

Kompetensi 

 3. Kepemimpinan  

yang Kondusif  

 4. Memiliki Struktur  

Organisasi 

 5. Pendelegasian  

wewenang dan  

tanggung jawab  

yang tepat 

 6. Penyusunan dan  

penerapan  kebijakan 

yang sehat tentang  

pembinaan SDM  

7. Perwujudan peran  

aparat pengawasan 

intern yang efektif  

8.  Hubungan kerja  

yang baik dengan  

instansi pemerintah  

terkait    

Rasio 

Penilaian 

Resiko 

Identifikasi Resiko 

Analisis Resiko 

Aktivitas 

pengendalian 

1. Reviu atas kinerja 

instansi  pemerintah 

yang  bersangkutan 

2.  Pembinan SDM   

3. Pengendalian atas  

pengelolaan sistem  

informasi  

4. Pengendalian fisik  

atas asset  

5. Penetapan dan  reviu 

atas indikator  dan 

ukuran kinerja  

6.  Pemisahan fungsi   

7. Otorisasi atas  
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NO Variabel Indikator Elemen Skala 

transaksi 

dankejadian yang  

penting 

8. Pencatatan yang  

akurat dan tepat  

waktu atas  transaksi 

dan  kejadian  

9. Pembatasan akses  

atas sumber daya  

dan pencatatannya  

10. Akuntabilitas  

terhadap sumber  

daya dan  

pencatatannya  

11.Dokumentasi yang 

baik atas sistem 

pengendalian intern 

serta transaksi dan 

kejadian penting 

  Informasi dan 

komunikasi 

Menyediakan  dan  

memanfaatkan berbagai  

bentuk  dan  sarana  

komunikasi  serta  

mengelola,  

mengembangkan  dan  

memperbarui  sistem  

informasi secara terus 

menerus 

 

  Pemantauan  Evaluasi terpisah dapat  

dilakukan oleh aparat  

pengawasan  intern  

pemerintah atau pihak  

eksternal  pemerintah  

serta  menggunakan  

daftar uji intern 

 

3 Kualitas Laporan 

Keuangan (Y) 

 

 

 

Soimah (2014) 

Dapat dipahami menggunakan istilah 

yang dapat dipahami 

 

Relevan manfaat umpan balik 

Manfaat prediktif 

(peramalan) 

Keterandalan Penyajian yang jujur 

Dapat diverifikasi 

Dapat 

diperbandingkan 

Konsistensi penerapan 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang 

terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan 

suatu masalah (Ghazali, 2013:3). 

1) Pengujian Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner daikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghazali,2013 : 52) 

Uji validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yag 

akurat dan kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Menurut Ghazali, (2013:52) Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= n 

– 2, dalam hal ini n adalah jumlah sample. Pada penelitian ini sample (n) 26 – 

2 = 24. Jadi df = 24 dan alpha = 0,05 maka r table didapat = 0,388 ( lihat r 

table pada df = 24 dengan uji dua sisi). 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioer dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghazali,2013 : 

47).  
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Teknik cronbach alpha merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas antar item yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi 

reliabilitas yang cukup sempurna. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Crunbach Alpha >0.70. 

3) Uji Asumsi Klasik  

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil 

(OLS) bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu best linier unbiased 

estimative (BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan 

regresi harus memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik apabila tidak bias, 

efisien dan konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model 

linier yang diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak reliable. Untuk mendeteksi adanya 

penyimpangan asumsi klasik maka dilakukan uji multikoliniearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

a.) Uji Normalitas 

Menurut Ghazali (2013:160), Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

dideteksi dengan melihat penyebatan data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik normal plot dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 
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grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One 

– Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji statistik non-parametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistrobusi normal 

b) Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghazali (2013:105), Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent). Nilai tolerance dan Variance Inflacation Factor (VIF) digunakan 

untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah 

dengan nilai VIF tinggi karena (VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya 

kolinieritas yang tinggi. Nilai batas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai tolerance mendekati 1 atau sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. 

Gejala multikolinieritas akan didefinisikan jika VIF lebih besar dari 10  

c) Uji Heterokedastisitas  

Menurut Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual 1 pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual 1 
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pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model 

regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.  

Salah satu cara untuk menditeksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen 

(SRESID) yaitu dengan residualnya (ZPRED). 

 

3.5.1 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS  for windows. Model persamaan regresi secara 

sistematis dapat dirumuskan sbb: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+  e 

 Adapun pengujian Hipotesis berdasarkan Goodness Of Fit Test, terdiri 

atas: 

a) Uji parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (20013:98), uji stastistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung  

dengan tingkat t tabel, sehingga Ha akan diterima apabila nilai t hitung > t 

table dengan significancelevel 0,05 (α=5%) .  
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Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut : Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima  (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Koefisien Determinasi 

Menurut Ghazali (2013:97), Koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai 

koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

c) Uji Simultan (uji F) 

Menurut Ghazali (2013:98), uji statisti F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak di uji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau apakah semua variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara 



 

 
 

51 

simultan sama dengan nol, atau semua variabel indenpen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk 

mengujinhipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

1. Quick look : bila bilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima HA.  

 

 


