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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Uma Sekaran 

(2017), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk mengumpulkan dan menganalisa data dalam bentuk angka yang umumnya 

diperoleh melalui pertanyaan terstruktur. (Creswell, 1994 dalam Patilima, 2013) 

mendefinisaikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan 

gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan 

secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. William Chang (2014), 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa ?” suatu 

uraian deskriptif diperlukan dalam melukiskan suatu kenyataan secara 

argumentatif. Di dalam pertanyaan “mengapa ?” tersirat jawaban tentang latar 

belakang, alasan atau motivasi suatu tindakan manusia. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif 

kuantitatif, yaitu menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi. William Chang 

(2014) Penelitian kualitatif menghimpun data-data naratif dengan kata-kata untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepenghuluan Bangko Sempurna yang 

berlokasi di Jl. Lintar Riau-Sumut Km. 18, Kepenghuluan Bangko Sempurna, 
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Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir. Penelitian akan dilakukan pada bulan 

Maret sampai Dengan April 2019. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu atau individu yang berhubungan 

dengan objek penelitian atau sesuatu atau individu yang memberikan 

informasi tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi subjek sebagai key Informan adalah pihak yang berada dalam 

Kantor Kepenghuluan Bangko Sempurna yang memiliki pengaruh 

pada Akuntansi dan Pelaporan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang dijadikan bahan untuk diteliti. 

Yang menjadi Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

APBKep. Bangko Sempurna Tahun Anggaran 2016-2018 yang 

disajikan oleh Kantor Kepenghuluan Bangko Sempurna. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

1. Data sekunder 

(Uma Sekaran 2017) data sekunder adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang 

melakukan studi saat ini. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menjadi 

acuan penelitian ini dan Laporan Realisasi Anggaran Kepenghuluan 

Bangko Sempurna menjadi sumber data sekunder penelitian ini . 
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2. Data primer 

(Uma Sekaran 2017) data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait penelitian 

yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui wawancara langsung yaitu dengan 

mendistribusikan daftar pertanyaan kepada informan secara langsung 

atau tatap muka dan melalui media seperti handphone email dan 

sebagainnya.  

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. (Sugiyono, 2009 dalam Dien, Tinangon, dkk, 2014) 

menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berkalu untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas dukur dengan cara 

membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran 

pendapatan. Laporan realisasi anggaran Kepenghuluan Bangko Sempurna menjadi 

acuan dalam penelitian ini. 

3.5.1. Analisis Derajat Desentralisasi 

 Derajat Desentralisasi  
                      

                       
      

      (sumber Honga dan Ilat, 2014) 
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3.5.2. Analisis Efektifitas dan Efisiensi 

 Rasio Efektifitas  
                               

                            
      

Sumber : Mahsun,2013 dalam (Dien, Tinangon dan Walandouw, 2014) 

(Dien, Tinangon, dkk, 2014) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat Efektifitas penerimaan PAD 

sebagai berikut : 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD 

dikatakan sangat efektif 

2. Jika hasil pencapaian antara  90% - 100%, maka penerimaan PAD 

dikatakan efektif 

3. Jika hasil pencapaian antara  80% - 90%, maka penerimaan PAD 

dikatakan cukup efektif 

4. Jika hasil pencapaian antara  60% - 80%, maka penerimaan PAD 

dikatakan kurang efektif 

5. Jika hasil pencapaian dibawah  60%, maka penerimaan PAD dikatakan 

tidak efektif 

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran 

belanja dengan total anggaran belanja. 

Rasio Efisiensi  
                 

                
      

 Sumber : Mahsun,2013 dalam (Dien, Tinangon dan Walandouw, 2014) 
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(Dien, Tinango, dkk, 2014) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat Efisiensi Anggaran Belanja 

sebagai berikut : 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD 

dikatakan tidak efisien 

2. Jika hasil pencapaian antara  90% - 100%, maka penerimaan PAD 

dikatakan kurang efisien 

3. Jika hasil pencapaian antara  80% - 90%, maka penerimaan PAD 

dikatakan cukup efisien 

4. Jika hasil pencapaian antara  60% - 80%, maka penerimaan PAD 

dikatakan efisien 

5. Jika hasil pencapaian dibawah  60%, maka penerimaan PAD dikatakan 

sangat Efisien 

3.5.3. Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja 

Kasi (2013) varians atau selisih anggaran belanja dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu : selisih disukai (favourable variance) dan selisih 

tidak disukai (unfavourable variance). Varians merupakan selisih antara 

belanja dan anggaran. 

Varian dapat dihitung dengan rumus : 

Varians = Realisasi belanja – Anggaran Belanja 

(Sumber : Mardiasmo, 2009 dalam Kasi, 2013) 
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Pertumbuhan Belanja  dapat dihitung dengan rumus : 

                         
                                        

                        
 

       ( Sumber : Mahmudi (2011) dalam Kasi 2013) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan 

serta mengetahui permasalahan yang ada. 

c. Mempelajari data yang diterima dari objek penelitian. 

d. Mengolah data yang diterima dari objek penelitian. 

e. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada. 

f. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran 

yang dianggap perlu. 


