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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut (Sekaran, 2007) desain penelitian meliputi serangkaian pilihan 

pengambilan keputusan rasional, seperti isu-isu yang berkaitan dengan keputusan 

mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya 

(yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk penelitian (jenis investigasi), tingkat 

manipulasi dan control peneliti (tingkat intervensi peneliti), aspek temporal 

(horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis). 

Penelitian ini menggunakan tujuan deskriptif yang dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti. Menggunakan studi korelasi tujuan untuk menemukan variabel penting 

yang berkaitan dengan masalah. Intervensi peneliti mempunyai peranan dalam 

menentukan secara langsung. Peneliti memakai intervensi korelasional tujuannya 

ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan, positif-negatif, besar kecilnya 

hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Unit analisis merujuk 

pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkam selama tahap analisis data 

selanjutnya.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung, baik melalui 



 32 

perantara, catatan yang sudah ada, sumber tertentu dan history dalam sebuah 

perusahaaan.  

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian 

ini, data sekunder data yang sudah ada dan diambil melalui situs yang kemudian 

data diolah kembali untuk keperluan penelitian. Adapun data-data yang digunakan 

adalah data tahun 2012. Data tersebut berasal dari beberapa sumber yaitu 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Indonesia Governance Index 

(IGI), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun data Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) dengan mengakses situs www.djpk.kemenkeu.go.id. 

Sedangkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh dari Indonesia 

Governance Index (IGI) dengan mengakses www.kemitraan.or.id. Selanjutnya 

data opini audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 

diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Dua (IHPS II) yang 

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data diperoleh dengan 

mengakses situs www.bpk.go.id. Data pendukung penelitian berupa artikel, jurnal, 

maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian 

ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari 

sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang 

berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengakses situs yang 

http://www.kemitraan.or.id/
http://www.bpk.go.id/
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memang dibutuhkan untuk keperluan penelitian, setelah mengakses dari beberapa 

situs didapatlah data yang diinginkan. Setelah data yang dicari dari berbagai situs 

telah didapat, maka data dikumpulkan dan kemudian diolah untuk keperluan 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu 31 provinsi 

yang ada di Indonesia. 31 provinsi tersebut dijadikan subyek penelitian 

dikarenakan kelengkapan data yang dibutuhkan. Sedangkan sifat dari data yang 

digunakan adalah data cross sectional, yang artinya data yang diperoleh dalam 

satu waktu dan terdiri dari beberapa objek penelitian (Ghozali, 2013).  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi secara sederhana dapat juga diartikan keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, benda atau objek lain yang menjadi objek observasi untuk 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia pada 

tahun 2012, yang berjumlah 34 provinsi. Penelitian ini menggunakan populasi 

Pemerintah provinsi se Indonesia yang telah membuat Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 dan telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta memiliki opini audit, 

tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi. Generalisasi pada 

populasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakter 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  
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3.4.2 Sampel 

Untuk memudahkan penelitian ini, maka perlu ditetapkan sampel yang 

merupakan sebagian dari jumlah populasi dengan memperlihatkan keabsahan dari 

sampel yang diambil. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik non probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang dipakai pada 

penelitian ini adalah purposive sampling method. (Ghozali, 2013) purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, 

sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. 

Pengambilan sampel didasarkan pada pemenuhan kriteria atau berdasarkan pada 

provinsi yang telah membuat laporan keuangan tahunannya dan telah diaudit oleh 

BPK dan memiliki opini audit, tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK dan 

memiliki indeks persepsi korupsi. Dimana sampel yang telah didapatkan yaitu 

berjumlah 31 provinsi. 3 provinsi (Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi  Sulawesi 

Utara dan Provinsi Kalimantan Utara) tidak memenuhi kelengkapan kriteria untuk 

dijadikan sampel. 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan melaporkan hasil laporan 

tahunannya yang terdiri dari laporan realisasi anggara, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, 
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laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari laporan keuangan 

tersebut kita dapat menilai kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu.  

Variabel adalah sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel 

terbagi atas dua (Indiantoro,  1999), sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Dependen (Terkait)  

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

variabel independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah 

daerah dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan. Jika setiap tahun 

rasio pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah mengalami pertumbuhan yang 

positif atau meningkat itu bisa dikatakan baik.  

Rasio Pertumbuhan PAD (rp) = Xn–Xn-1  x 100% 

        Xn-1 

Keterangan: 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

Xn-1 = tahun sebelumnya 

Xn = tahun akhir 

Sumber: Ulum, 2009 

3.5.2 Variabel Independen (Bebas) 

3.5.2.1 Opini audit 

Opini audit auditor adalah pernyataan yang bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan hal yang material dengan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah (BPK, 

2012).  
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Pendapat audit dapat diukur dengan menggunakan skala ordinal. Skala 

ordinal menunjukkan variabel yang berdasarkan tingkat atau dapat diurutkan 

berdasarkan peringkat. Dengan demikian, dalam penelitian ini untuk pengukuran 

dari sebuah opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai  5, opini 

wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) diberi nilai 4,  

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi nilai 3, opini tidak wajar 

(adverse opinion) diberi nilai 2, dan pernyataan menolak memberikan opini atau 

tidak memberikan pendapat (discalimer opinion)  diberi nilai 1. 

Sumber: Alfun, 2016 

3.5.2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 

Untuk setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI akan memberikan 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh orang / badan berwenang untuk 

mengambil tindakan (BPK, 2012). Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 

sesuai rekomendasi (TLRHP) adalah jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Sesuai dengan Rekomendasi BPK pada pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Menurut (Arifianti, dkk 2013) cara untuk mengukur 

variabel tindak lanjut Audit rekomendasi diukur dengan menggunakan rasio 

berikut. 

Rasio = Jumlah TLRHPSR  x 100%  

 Jumlah Rekomendasi  

Keterangan: 

TLRHPS =  Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi 

Sumber: Alfun, 2016 
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3.5.2.3  Indeks Persepsi Korupsi 

Indeks persepsi korupsi merupakan data yang menggambarkan tingkat 

peluang terjadinya korupsi daerah tertentu. Data dikumpulkan dari persepsi para 

pegusaha dan para ahli tentang kinerja pemerintah terutama berkaitan dengan 

pemberian layanan yang bebas korupsi. Data indeks persepsi korupsi yang 

dikeluarkan tiap empat tahun sekali oleh IGI (Indonesia Governance Index). Skala 

yang dikeluarkan oleh IGI diberikan dari poin 0 (tingkat korupsi tinggi) hingga 

poin 10 (tingkat korupsi terendah).  

Untuk mengukur indeks persepsi korupsi dilakukan dengan metode 

penilaian skala ordinal. Dengan memberikan point 1 sampai 5. Ketentuan: 

1. Point 1 diberikan untuk provinsi yang memiliki indeks korupsi sangat tinggi 

(skala dari 0 - 1,99). 

2.  point 2 diberikan untuk provinsi yang memiliki indeks korupsinya cukup 

tinggi (skala dari 2 - 3,99). 

3. Point 3 diberikan untuk provinsi yang memiliki indeks korupsinya sedang 

(skala 4 – 5,99) 

4. Point 4 diberikan untuk provinsi yang memiliki indeks korupsi kecil (skala 6 – 

7,99). 

5. poin 5 diberikan untuk provinsi yang memiliki indeks korupsinya sangat kecil 

(skala 8 – 9,99).  

Jadi rentang nilai yang akan diberikan yaitu mulai dari 1-5 sesuai dengan 

indeks tingkat korupsinya. Semakin tinggi poin yang diberikan menandakan 

semakin rendahnya tingkat korupsi di suatu provinsi. 
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Sumber: Alfun, 2016  

3.6 Teknik Analisis data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum dan 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Mean 

digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari 

sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rat-rata dari sampel. 

Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum 

dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

penelitian (Ghozali, 2013). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan jaminan persamaan 

regresi diperoleh memiliki ketepatan, maka persamaan regresi harus memenuhi 

asusmsi klasik dan parameter yang baik apabila tidak bias, efisien dan konsisten 

dan konsisten. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah dengan menilai uji 

normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
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normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika Variance 

dari residual sama antara satu pengamatan ke pengamata lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena 

data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan 

besar) (Ghozali, 2013). 

3.6.3 Analisis Regresi 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

persamaan regresi. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk membuktikan pengaruh opini audit, Indeks persepsi korupsi, rekomendasi 
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tindak lanjut audit dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Menurut (Ghozali, 2013) analisis regresi linear sedarhana dapat dijelaskan 

oleh regresi persamaan sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X 3 + e  

Dimana:  

Y  = Kinerja keuangan pemerintah daerah 

a  = Konstanta    

b1, b2, b3 = Regresi koefisien  

X1  = Opini Audit  

X2  = Tindak lanjut Rekomendasi Audit 

X3  = Indeks Persepsi Korupsi  

E  = error 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

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

Dalam penelitian ini penguian hipotesis menggunakan analisis linear berganda 

yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel 

bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variael terikat dengan 

variabel bebas. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t), uji 

simultan (uji F) dan uji koefesien determinasi. 

3.6.4.1 Uji T 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan varaiasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah 

dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan: 

α> 5% : Tidak mampu menolak H0 

α< 5% : Menolak H0  
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untuk memeperoleh kesimpulan dari analisis linear berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan (uji 

F) dan parsial (uji t). 

3.6.4.2 Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan pakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terkait (Ghozali, 2013). Dalam kesimpulan Uji F 

adalah dengan melihat signifikansi (a) dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Apabila H0 diterima: F statistik ≤ F nilai, atau Sig> α maka, ini 

membuktikan variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada 

variabel dependen.  

2.  H0 ditolak jika: F statistik > F nilai, ATAU Sig ≤ α maka, ini 

membuktikan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3.6.4.3  Adjusted R Square (R
2
) 

Adjusted R
2
 tidak hanya digunakan untuk menentukan persentase pengaruh 

independen variabel (prediktor) terhadap perubahan dalam variabel dependen, 

tetapi nilai ini bisa naik atau turun ketika variabel independen ditambahkan ke 

model (Ghozali, 2013). Dari sini akan diketahui tergantung berapa variabel akan 

dapat dijelaskan oleh independen variabel, sedangkan sisanya adalah dijelaskan 

oleh sebab-sebab lain di luar model. 

 

 


