
29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Kabupaten Pelalawan yang berlokasi di Perkantoran Bhakti Prajaa Kabupaten

Pelalawan pada bulan April 2014. Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan

UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar,

dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999.

Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada

tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten

Pelalawan.

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan

yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri

tahun 1726, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed

Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah

Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8

(delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam

Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah

tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan.
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3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan. Masalah yang diteliti adalah

“Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas serta

Transparansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah

Kabupaten Pelalawan.”

3.3 Popolasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala bagian keuangan

SKPD dan Staf bagian keuangan SKPD yang terlibat dalam penyusunan laporan

keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 31

SKPD yang di akses melalui Pelalawankab.go.id

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul respresentatif (mewakili) Sugiyono (2007).

Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode sensus

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel (Sugiyono, 2007 : 75) dalam ( Hakim, 2014). Bahan pertimbangan yang

ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :
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1) Merupakan staf yang bertanggung jawab langsung atau memiliki garis

komando langsung terhadap kepala bagian keuangan SKPD sebagai

penanggungjawab utama (berdasarkan tupoksi dan struktur organisasi),

yaitu seluruh sekretaris dan kepala bidang dari seluruh dinas di Pemerintah

Kabupaten Pelalawan.

Tabel 3.1

Daftar SKPD Kabupaten Pelalawan

No Nama SKPD

1 Sekretariat Daerah

2 Sekretariat DPRD

3 Inspektorat

4 Dinas Pendidikan

5 Dinas Kesehatan
6 Dinas Kesejahteraan Sosial

7 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

8 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informasi

9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

10 Dinas Kebudayaan, Periwisata, Pemuda Dan
Olahraga

11 Dinas Pekerjaan Umum

12 Dinas Tata Kota, Pertamanan Dan Kebersihan

13 Dinas Peternakan

14 Dinas Perikanan Dan Kelautan

15 Dinas Koperasi Dan UMKM

16 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar

17 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

18 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

19 Dinas Pertambangan Dan Energi

20 Dinas Pendapatan Daerah
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21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

22 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

23 Badan Lingkungan Hidup

24 Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan

25 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintah Desa

26 Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan KB

27 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perijinan Terpadu

28 Badan Kepegawaian Daerah

29 Badan Penanggulangan Bencana Dan
Pemadam Kebakaran Daerah

30 Kantor Arsip Dan Perpustakaan

31 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

sumber : Pelalawankab.go.id

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Varibel

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Y) adalah melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan keuangan untuk

kepentingan dalam suatu laporan keuangan. Yang dijadikan indikator dalam

pengukuran variabel ini: diukur berdasarkan kemampuan kepala bagian keuangan

SKPD dan staf bagian keuangan SKPD dalam memahami dan mengetahui

partisipasi dan tanggungjawabnya dalam penyusunn laporan keuangan. Variabel

ini diukur dengan 4 pertanyaan yang ada pada penelitian Beti Rahim (2012) dan

dikembangkan sesuai dengan penelitian.
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3.4.2 Variabel Independen (X)

a. Variabel Pemahaman terhadap SAP (X1)

Pemahaman  terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah

pemahaman atas standar akuntansi yang diterapkan dalan Penyusunan dan

penyajian laporan keuangan pemerintah. Adapun indikator pengukuran variabel

ini adalah: kemampuan kepala bagian keuangan SKPD dan staf bagian keuangan

SKPD dalam memahami SAP untuk menyusun laporan keuangan daerah. Variabel

ini diukur dengan 4 pertanyaan yang ada pada penelitian Beti Rahim (2012) dan

dikembangkan oleh peneliti.

b. Variabel Pendidikan (X2)

Pendidikan adalah proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang

sistematis yang terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung

dalam waktu yang relatif lama. Adapun indikator pengukuran varibel ini adalah:

tingkat pendidikan yang ditempuh oleg perangkat kerja daerah terkait dalam

tugasnya menyusun laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan 5

pertanyaan yang ada pada penelitian Beti Rahim (2012) dan dikembangkan oleh

peneliti.

c. Varibel Pelatihan (X3)

Pelatihan adalah adanya pengikatan atas nilai penyusunan laporan

keuangan daerah melalui pembelajaran yang diadakan oleh pemerintah daerah

dengan menggunakan tenaga pengajar yang ahli dibidangnya terhadap perangkat

kerja daerah yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
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Adapun indikator pengukuran variabel ini adalah: seberapa sering

perangkat kerja mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Variabel ini diukur dengan 3 pertanyaan yang ada pada penelitian Beti Rahim

(2012) dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.

d. Variabel Akuntabilitas (X4)

Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada

pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Adapun indikator pengukuran variabel ini adalah: kelengkapan informasi

dalam menyusun laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan 6

pertanyaan yang ada pada penelitian Beti Rahim (2012) dan dikembangkan oleh

peneliti.

e. Variabel Transparansi (X5)

Suatu informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah.

Adapaun indikator pengukuran variabel ini adalah: pertimbangan

masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan. Variabel ini diukur dengan 8

pertanyaan yang ada pada penelitian Elda Sofia Maryanti (2008).
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3.4.3 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan

skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk disilang (X). Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (sugiyono, 2009). Adapun nilai

kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan

untuk satu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut

antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (ST) dengan 4 poin, netral

(NT) dengan 3 poin, tidak setuju (TS) dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS)

dengan 1 poin.

3.5 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukakan adalah penelitian assosiatif kausal yaitu

penelitian yang bertujuan unatuk mengetahui pengaruh antara tiga variabel atau

lebih Sugiyono (2007). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh

antara variabel Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas serta

Transparansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dimana data yang

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Dimensi waktu

penelitian ini adalah cross sectional yaitu melibatkan satu waktu tertentu dengan

banyak sampel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke

masing-masing SKPD di Kabupaten Pelalawan.
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3.6 Metode Pengumpulan Data

Mengambil data serta informasi dilakukan dalam penelitian ini maka

penulis menggunakan Koesoner, yaitu membuat daftar pertanyaan yang di tujukan

kepada responden. Bentuk koesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan berbagai alternatif jawaban yang

tersedia. Untuk jawaban dari koesioner bersifat terbuka, dimana responden yang

dipilih dapat memberikan jawaban yang telah disediakan dalam faktor pertanyaan

yang diberikan oleh peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Menentukan hubungan yang berlaku antara pemahaman terhadap SAP,

pendidikan, pelatihan, akuntabilitas serta transparansi terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Pemerintah  Kabupaten Pelalawan.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu SPSS

(Statistical Product Service Solution) versi 17.0. Metode analisis data yang

dilakukan dalam penelitan ini adalah :

3.7.1 Uji Kualitas Data

Sebelum pengujian dilakukan terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih

dahulu akan dilakukan uji kualitas data. Uji kualitas data perlu dilakukan karena

ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat bergantung dari kualitas data yang

dipakai dalam pengujian tersebut. Artinya suatu penelitian akan menghasilkan

kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliable dan kurang valid. Sedangkan

kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrument yang digunakan untuk

mengumpulkan data (Indriantoro dan Supomo : 2002).
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3.7.1.1 Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat

dan kuat. Validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis

pearson correlation. Jika korelasi antara masing-masing indikator variabel

terhadap total konstruk variabel menunjukkan nilai positif dan hasil yang

signifikan, maka dinyatakan valid, dalam hal ini signifikan pada level 0,01 (2-

tailed) (Ghozali, 2005 : 47).

3.7.1.2 Uji Relaibilitas

Instrument dikatakan reliable jika memberikan hasil yang konsisten dan

stabil dari waktu ke waktu (Santoso : 2008). Pengujian konsisten internal

penelitian ini menggunakan koefisien cronbach alfa. Teknik cronbach alfa

merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang popular dan

menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna.

Apabila koefisien alfa yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 maka

instrument tersebut reliable, sebaliknya jika koefisien alfa instrument tersebut

lebih rendah dari 0,60 maka instrument tersebut tidak reliable untuk digunakan

dalam penelitian ini (Ghozali : 2005).

3.7.1.3 Uji Normalitas

Menguji apakah sampel didistribusikan secara normal. Pengujian terhadap

normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov

Test dengan a=5% yang berguna untuk mengetahui apakah tingkat signifikansi

data berdistribusi normal. Kaidah pengambilahn keputusan adalah:
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a) Jika Probabilitas (p)> 0,05 maka data berdistribusi normal.

b) Jika Probabilitas (p)>0,05 maka data tidak berdistribusi normal

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan pengujian asumsi

klasik sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data sampel yang di olah dapat

memberikan informasi yang benar-benar valid dan mewakili populasi secara

keseluruhan. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

3.7.2.1 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Santoso (2001), cara

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin

Watson (DW test). Caranya:

Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif

Jika DW diantara -2 smpai +2, berarti tidak ada autokorelasi

Jika DW di atas -2, berarti terdapat autokorelasi megative

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksud untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas

yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Uji multikolinearitas dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors)
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dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,01 maka tidak terjadi

multikolinearitas (Ghozali, 2005 : 92).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jika

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat tetap, maka

hal ini disebut dengan homokedastisitas. Jika varian dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lainnya berubah-ubah, maka hal ini disebut dengan

heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang homokedastisitas (atau tidak

terjadiheterokedastisitas). Cara untuk mengamati terjadinya heterokedastisitas

atau tidak dapat dilihat dari scatter plot dimana tidak terjadi pola tertentu pada

grafik. Jika terjadi pola tertentu maka telah terjadi heterokedastisitas (Sangadji

dan Sopiah 2010:249).

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode analisis regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengukur

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali : 2005).

Analisis statistik yang digunakan adalah persamaan Regresi Linier berganda

dengan model persamaan sebagai berikut :
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dimana : Y = Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b1..bn = Nilai koefisien regresi

X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

X2 = Pendidikan

X3 = Pelatihan

X4 = Akuntabilitas

X5 = Transparansi

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu

3.7.3.1 Uji Determinasi (R2)

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Di mana kontribusi variabel independen

(persentase) dapat mempengaruhi variabel dependen dan sisanya sebesar

(persentase) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

3.7.3.2 Pengujian Secara Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Rumusan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tingkat signifikansi yang digunakan pada uji F ini digunakan α = 5% yang

artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh lebih kecil atau sama dengan 5%.

Jika lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak layak dipakai.
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3.7.3.3 Pengujian Secara Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Significance Level 0,05 (α=5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.


