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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan 

dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi 

variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci. 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya 

manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah (sap), dan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun 

objek dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang berada di Pemerintah kota Pekanbaru. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi berasal dari kata Inggris population, yang berarti jumlah 

penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, maka orang 

kebanyakan menghubungkannya dengan masalah- masalah kependudukan. Dalam 

metode penelitian kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan 

serumpun atau sekolompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh 

karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuh – tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebgainya, sehingga objek – objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian (Burhan, 2011;109). 
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Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Pemerintah kota Pekanbaru. 

Yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas daerah, 

Badan, dan Kecamatan. Berikut tabel daftar OPD Pemerintah kota Pekanbaru; 

Tabel 3.1 

Daftar OPD Pemerintah kota Pekanbaru 

No Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1 Sekretariat Daerah 

2 Sekretariat DPRD 

3 Inspektorat Daerah 

Dinas Daerah Kota Pekanbaru 

4 Dinas Pendidikan 

5 Dinas Kesehatan 

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

8 Satuan Polisi Pamong Praja 

9 Dinas Sosial 

10 Dinas Pemadam Kebakaran 

11 Dinas Tenaga Kerja 

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

13 Dinas Ketahanan Pangan 

14 Dinas Pertanahan 



58 
 

15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

18 Dinas Perhubungan 

19 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 

20 Dinas Koperasi 

21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

22 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

23 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

25 Dinas Pertanian dan Perikanan 

26 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Badan Daerah 

27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

29 Badan Penelitian dan Pengembangan 

30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

31 Badan Pendapatan Daerah 

Kecamatan 

32 Kecamatan Bukitraya 

33 Kecamatan Marpoyan 

34 Kecamatan Payung Sekaki 
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35 Kecamatan Rumbai 

36 Kecamatan Rumbai Pesisir 

37 Kecamatan Tampan 

38 Kecamatan Tenayan Raya 

39 Kecamatan Limapuluh 

40 Kecamatan Pekanbaru kota 

41 Kecamatan Senapelan 

42 Kecamatan Sukajadi 

43 Kecamatan Sail 

Sumber; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian dari jumlah karateristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Metode ini dipilih karena sampel akan diambil berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti. Dimana target responden adalah pejabat/pegawai 

yang berkaitan langsung dengan penyusunan dan pengelolaan keuangan di 

masing-masing OPD pemerintah kota Pekanbaru. Unit penelitian adalah individu, 

sedangkan objek penelitian atau responden yang menjadi sumber data adalah 

pegawai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan yang terdiri dari 

pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Pejabat pelaksana teknik kegiatan 

(PPTK), bendahara, dan staf keuangan dari SKPD tersebut.  
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Masing- masing OPD didistribusikan kuesioner dan disampaikan langsung 

oleh peneliti kepada pejabat/pegawai terkait sesuai dengan prosedur yang telah 

ada di instansi pemerintah tersebut. 

Kuesioner ini diberikan 2 kepada masing-masing OPD pemerintah kota 

Pekanbaru yaitu kepada kepala bagian keuangan dan bendahara. Hal ini 

dikarenakan bahwa mereka yang terlibat langsung dan bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan keuangan. Kepala bagian keuangan merupakan pimpinan 

bagian keuangan yang bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan keuangan 

tersebut sehingga dia akan mengetahui semua yang terjadi di bagian pengelolaan  

keuangan apalagi yang dikerjakan oleh pelaksana teknik kegiatan yang merupakan 

pembantu dalam menjalankan tugas pokoknya. Sedngkan bendahara merupakan 

pemegang kas yang mengetahui uang masuk dan uang keluar pada bagian 

keuangan tersebut. Alasan lain yaitu dalam rangka mengeneralisasi sampel yang 

mana di kecamatan hanya memiliki kabag keuangan dan bendahara. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan kabag keuangan dan bendahara sudah dapat mewakili 

sampel yang ada. 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan 

Supomo,2002)  
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan  menggunakan 

teknik penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. 

3.4 Defenisi Operasional Variabel 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan 

dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat 

abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur dilapangan. Untuk itu perlu 

dioperasional agar lebih terarah sebagai acuan peelitian. Adapun konsep 

operasionalisasi dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel X1 adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang di 

maksud dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan indikator : 

a. Pengetahuan 

b. Keahlian (Skill) 

c. Prilaku (Attitude) 

2. Variabel X2 Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

dengan indikator : 

a. PSAP No. 01  tentang Penyajian Laporan Keuangan 

b. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

c. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas 

d. PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 

e. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan 

f. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi 

g. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset tetap 



62 
 

h. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan 

i. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

j. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan 

k. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi 

l. PSAP No. 12 tentang laporan operasional 

3. Variabel X3 PemanfaatanTeknologi Informasi dengan indikator : 

a. Komputer 

b. Jaringan Internet 

4. Variabel Y adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah 

Kota Pekanbaru dengan Indikator : 

a. Relevan 

b. Andal 

c. Dapat Diperbandingkan 

d. Dapat Dipahami 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini terbagi dua , yaitu data yang diperoleh dari 

kajian pustaka dan data yang di peroleh dari lapangan penelitian . Adapun data 

yang diperoleh dari lapangan menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Kuisioner, merupakan daftar pertanyaan yang harus di isi responden. 

Kuesioner disebar kepada bagian keuangan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) pemerintah kota Pekanbaru dengan menggunakan skala 

likert. Skala likert di gunakan untuk  mengukur  sikap , pendapat , dan 

persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan 
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skala likert maka variabel yang akan di ukur di jabarkan menjadi 

indikator variabel , kemudian indikator tersebut tersebut dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan dengan rinci sebagai berikut : 

Jawaban SS “sangat setuju” di beri skor 5 

Jawaban S “setuju” di beri skor 4 

Jawaban CS “cukup setuju ” di beri skor 3 

Jawaban ST “tidak setuju ” di beri skor 2 

Jawaban STS “sangat tidak setuju” di beri skor 1 

2. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dan 

tidak langsung terhadap objek penelitiannya. 

3. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

tertulis,gambar foto atau benda lain yang berkaitan dengan aspek aspek 

yang di teliti. Dokumentasi dalam penelitan ini di peroleh dari 

literature atau arsip yang berupa gambaran umum lokasi penelitian 

dokumentasi dalam penelitan ini di peroleh dari literature atau arsip 

yang berupa. 

4. Wawancara 

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara juga dapat 

digunakan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Teknik 
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pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri (self-report) atau setidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010). 

Sedangkan data di luar dari penelitian lapangan adalah sebagai berikut; 

1. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang relevan 

dengan topik yang dibahas. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk 

memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer yang telah 

didapat dari penelitian lapangan. 

2. Melalui Internet 

Melalui internet dapat memperluas pengetahuan dan mengetahui 

perkembangan terbaru mengenai masalah yang sedang diteliti 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, 

pengujian kualitas data. Kedua, melakukan pengujian asumsi klasik. Ketiga, 

analisis regresi. Keempat, melakukan pengujian hipotesis. 

3.6.1 Uji Kualitas data 

3.6.1.1.Uji Validitas  

Pengujian ini dimaksudkan untuk dapat mempertanggungjawabkan 

ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Alat ukur 

yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi product moment 

dari Pearson dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi 
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(rxy) yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total 

(item-total correlation). Butir dikatakan sahih atau valid jika r hitung > r tabel 

(Nugroho, 2011). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk df (degree of freedom) = n – 2 (Ghozali, 2013). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Metode reliabilitas yang sering digunakan adalah metode Cronbach’s 

Alpha. Koefisien Cronbach’s Alpha menunjukkan sejauh mana kekonsistenan 

responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Semakin besar koefisien nilai 

alpha akan semakin reliabel data tersebut. Pengujian alpha akan dilakukan pada 

tiap bagian variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,70 maka reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2013). 

3.6.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji nomalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Menurut Ghozali (2013) model regresi 

yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013). 
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3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi 

multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu 

variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2013). 

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi mempunyai 

kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel 

independen dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi ordinary least 

square/OLS. Maka untuk mengurangi hubungan linier antar variabel independen 

yaitu dengan transformasi variabel dalam bentuk logaritma natural, sehingga 

output yang dihasilkan tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2013). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2013). Dan 

jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, 

disebut heteroskedastisitas.  
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Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas dalam 

suatu model regresi linear berganda adalah dengan grafik scatterplot. Dengan 

dasar analisis (Ghozali, 2013) 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedatisitas 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pad periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena adanya observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan sama lain.Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi: 

1. Uji Durbin_Watson (DW test)  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

DW < dL  = terdapat atokorelasi positif 

dL< DW <dU  = tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU > DW >4-dU = tidak terdapat autokorelasi 

4-dU < DW <4-dL = tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

DW > 4-dL  = terdapat autokorelasi negative 

 

2.   Uji Lagrange Multiplier (LM test) 
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Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar 

diatas 100 observasi. Uni LM akan menghasilkan statistic Breusch-

Godfrey.  

3.   Uji Statistik Q: Box-Prierce dan Ljung Box 

Uji Box-Prierce dan Ljung Box digunakan untuk melihat autokorelasi 

dengan lag lebih dari dua. 

4.  Mendeteksi Autokorelasi dengan Run Test 

Run Test sebagai bagian dari statistic non-parametrik dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan koreasi maka dapat 

dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan 

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak 

(sistematis) (Ghozali, 2013). 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang di 

lakukan dengan bantuan SPSS. Model persamaan regresi secara sistematis dapat 

di rumuskan sbb: 

Y=  a +  b1x1 +  b2x2 + b3x3 + e 

Keterangan : 

Y= Kualitas Laporan Keuangan Daerah pemerintah daerah kota Pekanbaru 

X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia 

X2= Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) 

X3= Pemanfaatan Teknologi Informasi 
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a= konstanta 

b= koefesien regresi 

e= error 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai actual dapat di 

ukur dari goodness of fitnya. Secara statistic , setidaknya ini dapat di ukur dari Uji 

Parsial (Uji T) dan  Uji Simultan (Uji F). 

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji T) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistic t pada dasarnya meunjukan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian ini di lakukan dengan menggunakan pengujian 2 

sisi yaitu membandingkan antara thitung dengan tinggkat t ttabel , sehingga Ha 

akan dapat di terima apabila t hitung dengan tingkat > t table dengan signifikansi 

0,05 (a=5%). 

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013) Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel bebas yang di maksud dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian di gunkan dengan menggunakan 

signifikansi level 0,05 (5%) .Ketentuan penerimaan atau penolkan hipotesis di 

lakukan dengan cara melihat Fhitung dan FTabel .Apabila  Fhitung  > besar dari F Tabel 

maka Ha di terima dan sebaliknya. 


