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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.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(2011). Populasi dari penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki 31SKPD, terdiri dari 1 

(satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) inspektorat, 21 (dua puluh satu) Dinas, 6 (enam) 

Badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 (satu) Rumah sakit Umum 

Daerah. 

Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel. Pemilihan sampel dalam penelitan ini adalah Aparatur 

Sipil Negara yang bertugas pada bidang penggunaan anggaran, bidang keuangan 

dan bidang perencanaan. Dari 31SKPD, yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini adalah seluruh SKPD di kabupaten Pasaman Barat. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 31 SKPD dan jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 93 

responden. Dimana untuk setiap SKPD ada 3 orang responden yang terdiri dari 

Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada bagian Perencanaan, bagian Keuangan 

dan Kuasa Pengguna Anggaran. 
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III.2. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data primer berupa 

kuisioner yang berasal dari jawaban responden terhadap kuisioner yang diberikan. 

 

III.3. Teknik pengumpulan dan pengukuran data 

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang 

merupakan karyawan atau staaf di bagian akuntansi atau keuangan di seluruh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Pasaman Barat. Kuesioner 

adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah disusun sedemikian rupa untuk  

dijawab oleh responden, biasanya disertai alternatif-alternatif jawaban 

Sekaran(2006). 

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden 

diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk 

mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket 

yang telah diisi tersebut pada responden yang bersangkutan. Angket yang telah 

diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu. 

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data–data kualitatif 

dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah Summated Rating 

Method: Likert Scale atau skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran 

dengan menggunakan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik pengukuran 

skalalikert adalah karena teknik ini tidak menuntut penggunaan kategori dan 

subjek yang di ukur tidak terbatas kepada dua alternatif jawaban saja. 
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Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban–jawaban yang diberikan 

dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, 

bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, skor 

5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS), skor 4 untuk jawaban Setuju (S),skor 3 untuk 

jawaban Kurang setuju (KS), skor 2 untuk jawaban Tidak setuju (TS) dan skor 1 

untuk jawaban Sangat tidak setuju (STS). 

 

III.4. Variabel Operasional Penelitian 

III.4.1. Variabel Independen 

Variabel independen ini sering disebut sebagai variable stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variable bebas.Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen 

(terikat) Sugiyono (2011). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem 

pengendalian Internal. 

III.4.2. Variabel dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variable bebas Sugioyono (2011). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah  kualitas laporan keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Pasaman Barat. 



74 
 

Penjabaran variable kedalam indikator-indikator yang akan mendasari 

penyusunan kuesioner dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

Tabel III.1 

Variabel Operasi 

N

o 

Variabel dimensi Indikator Skala 

1 Penerapan 

StandarAkun

tansiPemerin

tahan (SAP) 

(X1) 

Basis Akuntansi Basis akrual Ordinal 

Basis kas 

Nilai Historis Penilaian aset 

Penilaian kewajiban 

Konsep layak temu 

Biaya pendapatan 

Realisasi Penyajian transaksi secara wajar 

Substansi 

mengalahkan 

bentuk formal 

Penyajian peristiwa lainnya 

Periodisasi Periode pelaporan 

Konsistensi Metode akuntansi 

Pengungkapan 

lengkap 

Kelengkapan 

informasi laporan 

keuangan 

PenyajianWajar Penyajian laporan 

realisasi anggaran, 

laporan perubahan 

saldo anggaran lebih, 

neraca, laporan 

operasional, laporan 

arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, 

dan catatan atas 

laporan keuangan. 

2 Penerapan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal (SPI) 

(X2) 

Lingkungan 

Pengendalian 

Penegakan integritas dan nilai 

etika 

Ordinal 

Komitmen terhadap kompetensi 

Kepemimpinan yang kondusif 

Pembentukan struktur organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan 

Pendelegasian 

wewenang dan 

tanggung jawab yang 

tepat 

Kegiatan 

Pengendalian 

Pengendalian fisik aset 

Pencatatan dokumentasi  

Informasi dan 

Komunikasi 

Menyediakan dan 

memanfaatkan berbagai bentuk 
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dan sarana komunikasi 

Mengelola, mengembangkan, 

dan memperbarui sistem 

informasi secara terus menerus 

Pemantauan 

pengendalian 

Pemantauan berkelanjutan 

Evaluasi terpisah 

3 Kualitas 

Laporan 

Keuangan(Y

) 

Dapatdipahami Menggunakan istilah yang dapat 

dipahami 

 

Relevan Manfaat umpan balik 

 Manfaat prediktif (peramalan) 

Keterandalan Penyajian yang jujur 

 Dapat diverifikasi 

Dapat 

diperbandingkan 

Konsistensi penerapan 

Sumber : dari berbagai penelitian dengan pengolahan pribadi 

III.5. Model analisis 

Dalam penelitian ini dilakukan uji analisis data dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 20. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

Y= β 0+ β1X1+ β2X2+ ε 

dimana: 

Y = Kualitas Laporan Keuangan 

β0 = Koefisien intercept (konstanta), yaitu nilai Y jika nilai seluruh 

variable lain adalah nol 

β1 = Koefisien regresi variable X 

β2 = Koefisien regresi variable X 

X1 = Penerapan standar akuntansi pemerintahan 

X2 = Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

ε  = Error term dari variabel-variabel lain 
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III.6. Teknik Analisis Data 

III.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistic untuk memberikan 

gambaran atas deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum.Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui 

secara ringkas gambaran data yakni tentang ukuran pemusatan data, ukuran 

penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. 

III.6.2. Uji Kualitas Data 

Menurut Imam (52;2013) uji kualitas daata ini terdiri dari 3 uji, yaitu uji 

uji validitas dan uji reliabilitas.Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pda kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. 

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau 

reliabilitas.Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kusioner dikatakan 

reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu Imam (47;2013). 

III.6.3. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang 

kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi 
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yang sama dengan data kita. Uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji 

Kongmogorov-Smirnov Trianto (87;2015). 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen Imam(105;2013).Pada 

penelitian ini digunakan nilai  variance lation factors (VIF) sebagai indikator ada 

tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atu tidak 

terjadinya heteroskedastisitas Imam(139;2013).Dalam penelitian ini, pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan cara, yaitu dengan melihat grafik Scatter 

plot. 

4. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 
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regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-

Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang 

bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

III.7. Pengujian Hipotesis 

III.7.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Dalam penelitian ini uji statistik t digunakan untuk 

mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan 

(variabeldependen) dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dan 

penerapan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang mempengaruhi 

(variabelindependen). 

 Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut :  
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1. Jika nilai signifikansi t > 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.  

2. Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

III.7.2. Koefisien Regresi Secara Simultan (UJI F) 

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah standar 

akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintahan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan padaSKPD 

kabupaten pasaman barat dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut. 

Ho: Semua βi = 0 Standar akuntansi pemerintahan dan sistem 

pengendalian internal pemerintahan secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pasaman Barat. 

 Ha: Ada βi ≠ 0 Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian 

internal pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pada pemerintah kabupaten pasaman barat. 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji-F yang diperoleh 

melalui table anova. 

III.8. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai R
2 

berkisaran antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil menunjukkan bahwa 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semuain formasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


