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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif sedangkan sumber datanya 

berupa data primer dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan data sekunder 

sebagai instrumen penelitian di OPD pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden 

melalui kueioner. Data primer dapat berupa orang secara individu atau kelompok. 

Hasil opservasi pada suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui 

perantara), diperoleh dan dicatat oleh orang lain, umumnya berupa bukti catatan 

atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (Indriantoro dan Supomo 2002 

dalam Arvian 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan menggunakan kuesioner. 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2002 dalam Nurillah 2014). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah OPD di 
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Kabupaten Kuantan Singingi. sebanyak 20 OPD yang terdiri dari 16 dinas, 4 

badan (www.kuansing.go.id). 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive 

sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil 

berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Nurillah 2014). Sampel dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan Penyusunan Laporan 

Keuanagn  di masing masing OPD 

2. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan 

laporan keuangan. 

Berikut nama nama OPD yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi 

Tabel 3.1 

Nama nama OPD Kabupaten Kuantan Singingi 

NO Nama Nama OPD 
Jumlah 

Responden 

1 Badan Pengelolaan dan Aset Daerah 2 

2 Badan Pendapatan Daerah 2 

3 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2 

4 
Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan 
1 

5 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja 
2 

6 Dinas Pepustakaan dan Kearsipan 2 

7 Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan 1 
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Persandian 

8 Dinas Perhubungan 2 

9 Dinas Pertanian 1 

10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1 

11 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 1 

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 

13 Dinas Lingkungan Hidup 1 

14 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

3 

15 Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa 1 

16 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertahanan 
2 

17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 

18 Dinas Kesehatan 1 

19 Dinas pendidikan 2 

20 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Perindustrian Perdagangan 
2 

Total 32 
Sumber: www.kuansing.go.id 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur. Sumber data pada penelitian ini adalah data 

primer yang diperoleh langsung dari responden melalui koesioner. Kuesioner 

merupakan alat pengumpulan data yang efektif karna dapat karena dapat 

diporelehnya data  standar yang dapat dipertanggungjawabkanuntuk keperluan 

analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti.  

Koesioner peneltiian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta 

bantuan salah satu pegawaikepada masing masing OPD untuk mengkoordinir 

penyebaran dan pengumpulan  kuesioner pada OPD tersebut. Kuesioner yang 

dibuat dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner yang disebar sebanyak 32 
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eksampler yang disebar kepada 20 dinas yang berada di kabupaten Kuantan 

Singingi 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

  Variabel ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel 

terikat (Dependen) , empat variabel bebas (Independen), Variabel terikatnya 

adalah Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel 

bebasnya adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian 

sistem intern. 

3.4.1 Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah 

  Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, yaitu kemampuan 

informasi yang disajikan dalam laopran keuangan agar dapat dipahami, dan 

memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari 

pengertian menyesatkan serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan 

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode periode sebelumnya. 

  Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari 

karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP NO. 71 Tahun 2010 

yaitu: periode relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.  

  Dalam istrumen ini pengukuran menggunakan skala likert, Skala likert 

didesain untuk menelaah berapa kuat subjek yang setuju atau tidak setuju pada 

pernyataan skala 5 titik (Sekaran,2006). Pertanyaan nya diukur dimulai dari skala 

1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju”. 
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3.4.2 Penerapan standar akuntansi pemerintah 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang 

dimaksud SAP  adalah: Prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, SAP merupakan 

rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah (Munasyir, 2015). 

Indikator variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dilihat dari pencatatan 

dengan bukti, pengelolaan keuangan, informasi yang disajikan dan anggran 

penerimaan. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah diukur dengan 

instrumen pengukuran penelitian Oktarina Kuntari (2017). 

  Dalam istrumen ini pengukuran menggunakan skala likert, Skala likert 

didesain untuk menelaah berapa kuat subjek yang setuju atau tidak setuju pada 

pernyataan skala 5 titik (Sekaran,2006). Pertanyaan nya diukur dimulai dari skala 

1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju”. 

3.4.3 Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 

(Permendagri No. 59 Tahun 2007). 

 Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diukur dengan 3 indikator 

yaitu Penctatan, Penggolongan dan Pelaporan Keuangan.Variabel sistem 
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akuntansi keuangan daerah diukur menggunakan instrumen dari Neni 

Mardiani(2017). 

  Dalam istrumen ini pengukuran menggunakan skala likert, Skala likert 

didesain untuk menelaah berapa kuat subjek yang setuju atau tidak setuju pada 

pernyataan skala 5 titik (Sekaran,2006). Pertanyaan nya diukur dimulai dari 

skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju” 

3.4.4 Kompetensi sumber daya manusia 

  Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu 

kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu 

sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan 

untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan 

hasil-hasil (outcomes) (Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi 

adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi 

dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup 

akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, 

dan tenaga. Indikator vriabel sumber daya manusia dilihat dari pendidikan, 

tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman. Variabel Sumber Daya Manusia 

diukur dengan instrumen penelitian Oktarini Kuntari (2017) yang sudah di 

modifikasi. 

  Dalam istrumen ini pengukuran menggunakan skala likert, Skala likert 

didesain untuk menelaah berapa kuat subjek yang setuju atau tidak setuju pada 
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pernyataan skala 5 titik (Sekaran,2006). Pertanyaan nya diukur dimulai dari skala 

1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju” 

3.4.5 Sistem pengendalian intern 

  Menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) “Sistem pengendalian intern 

adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.” 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan” ( Tuti Herawati,2014). 

  Indiktor variabel sistem pengendalian intern pemerintah dilihat dari 

lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang 

didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008. Variabel sistem pengendalian sistem 

intern pemerintah diukur dengan instrumen penelitian Oktarini Kuntari (2017) 

yang sudah di modifikasi. 

  Dalam istrumen ini pengukuran menggunakan skala likert, Skala likert 

didesain untuk menelaah berapa kuat subjek yang setuju atau tidak setuju pada 

pernyataan skala 5 titik (Sekaran,2006). Pertanyaan nya diukur dimulai dari skala 

1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju” 
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 Untuk memudahkan memahami dalam penggunaan makna yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional variabel 

dalam berbentuk tabel seperti berikut: 

Tabel 3.2 

 Definisi Operasional Variabel 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan 

mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian serta alasan mengapa alasan 

alat analisis tersebut digunakan. Termasuk hal hal yang berkaitan dengan 

pengujian asumsi dari alat analisis atau teknik analisis yang dimaksud. 

3.5.1 Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Ssuatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013:52). Teknik yang dilakukan untuk menguji validitas adalah 

dengan menggunakan korelasi. Perhitungan dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali,2013:53) Jika rhitung lebih besar 

dari rtabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut 

diyatakan valid. 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah alat 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. Uji realibilitas diukur dengan uji 

statistik Cronbach’s Alpha, yaitu suatu variabel dikatakan reliaable jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,06. 
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3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan 

adalaha analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS  Analisis regresi 

berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independent terhadap 

variabel dependent dengan persamaan sebagai berikut:  

                          

 

Keterangan: 

 Y  = Kualitas Laporan Keuangan 

 a  = Konstanta 

 b 1,2,3,4 = Koefisien Regresi Dari Variabel Independent 

 X1  = Standar Akuntansi Pemerintah 

 X2  = Akuntansi keuangan daerah 

 X3  = Sumber daya manusia 

 X4  = Sistem Pengendalian Intern 

 e  = variabel lain yang mempengaruhi 

 

3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dlam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali,2013;160). Uji normalitas yang digunakan yaitu kolmograv-

smrinov test > 0,05 (Ghozali,2013).Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 
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1. Jika angka signifikan ≥ taraf signifikan (α) 0,05 maka data 

terdistribusi dengan normal. 

2. Jika angka signifikan ≤ taraf signifikan (α) 0,05 maka data tidak 

terdistribusi dengan normal 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebeas (independent) (Ghozali. 

2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat 

tolerance dan VIF (Variance inflation Factor). Jika nilai tolerance >0,10 

dan nilai VIF <10, maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas pada 

penelitian tersebut. 

c. Uji Heterokedasitas 

Uji Heterekodesitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastistas dan jik beda 

disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik 

adalah tidak terdapat Heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan melihat 

grafik scatterplots, jika membentuk pola tertentu maka terdapat 

heterokedesistas, sedangkan jika titik titik nya menyebar, maka tidak 

terdapat heterokedesitas 
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3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (persia) dan secara menyeluruh 

(simultan) yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Persia (Uji t) 

Uji persia dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji semua 

variabel dependen secara persial. Uji t ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t tabel . Nilai t hitung dapat digunakan dengan 

menggunakan rumus: 

        
                      

                    
 

 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan aapakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t taabel, apabila: 

 

t hitung > t tabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh besar 

t hitung< t tabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh 

yang besar 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independent secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel dapat diperoleh 

menggunakan rumus: 
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 Dimana: 

 R
2   

= Koefisien Determinasi 

 K  = Jumlah Variabel 

 N  = Jumlah Samppel  

 

Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

pengambilan keputusan Ha diterima atau ditolak adalah dengan 

mebandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, apabila: 

a. F hitung > F tabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh besar 

b. F hitung< F tabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

besar 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

deberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan 

bersama sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang 

telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar Koefisien 

Determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen nya. 

Untuk mengetahui variabel independent mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependentnya dapat dilihat  dari koefisiensi 

korelasi persialnya. Variabel independent yang paling berpengaruh 
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terhadap variabel dependent dilihat dari koefisien korelasi yang palimng 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


