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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu staf bagian 

akuntansi/ bagian penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Yang menjadi lokasi penelitian berada di Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa 

yang menjadi obyek penelitian ini yaitu staf bagian akuntansi/ 

penatausahaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 

Karanganyar. 

3.2.Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Karanganyar 

terdapati 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keseluruhan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bersinergi bersama 

untuk membangun proses pemerintahan baik sesuai dengan tatacara 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun daftar 

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar pada 

lampiran 1. 

3.2.2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan yaitu peneliti memilih sampel 

responden yang sekiranya dapat memberikan prospek yang baik 
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bagi perolehan data yang akurat dengan kriteria tertentu. Adapun 

kriterianya yaitu pegawai yang menjabat pada bagian 

penatausahaan keuangan. Purposive sampling digunakan karena 

informasi yang akan diambil berasal dari narasumber yang 

dianggap mampu untuk memenuhi kriteria di dalam penelitian ini. 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Berkaitan dengan penelitian ini dapat digolongkan ke dalam 

penelitian kuantitatif, yang artinya bahwa penelitian ini mengacu 

kepada data yang memiliki bentuk angka untuk diolah dan 

menghasilkan pernyataan serta menjawab pertanyaan yang ada di 

rumusan masalah. Sumber yang digunakan disebut dengan data 

primer. Data primer berarti bahwa responden sendiri secara 

langsung menjawab kuesioner yang telah diberikan peneliti. 

Pengolahan data dilakukan setelah peneliti mendapat jawaban dari 

responden guna menyelesaikan penelitian ini. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dengan melakukan teknik survey melalui kuesioner dapat 

menghasilkan data primer secara maksimal. Kuesioner telah 

disusun dengan sistematis dan standar sehingga untuk 

mempermudah responden memahami dan mengisi jawaban. Di 

dalam kuesiner tersebut berbentuk skala likert dengan skala antara 

1 (STS/Sangat tidak setuju), 2 (Tidak setuju), 3 (Kurang setuju), 4 
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(Setuju), dan 5 (SS/Sangat setuju). Responden dapat memberikan 

centang () pada pilihan yang sesuai dengan pendapat masing-

masing. 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Dengan menggunakan kuesioner, yaitu bentuk alat 

pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai 

responden yang sedang diteliti. Di dalam kuesioner ini terbagi atas 

dua bagian, yaitu bagian pertama tentang identitas responden berisi 

nama reponden, nomor responden (yang diisi oleh peneliti), umur, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir. Sedangkan bagian kedua terdiri 

atas 32 pertanyaan yang mencerminkan atas variabel independen 

dan variabel dependen. 

3.3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1.Uji Validitas 

Menurut Santoso (2004) didalam Monika Palupi, dkk 

pada buku Alat-alat Pengujian Hipotesis dijelaskan bahwa 

uji validitas mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang sedang 

diukur oleh kuesioner itu sendiri. Dengan kata lain uji ini 

menyangkut ketepatan pada setiap pertanyaan. Kuesioner 

dapat dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut mampu 

mengungkapkan sesuatu dari indikator setiap variabel. 
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Peneliti menggunakan uji validitas dengan signifikansi 5% 

(α = 0,05), jika nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan valid. 

3.3.4.2.Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas juga merupakan alat uji yang digunakan 

untuk mengukur reliabelitas atau kehandalan kuesioner. 

Santoso juga menyatakan jika suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliable apabila jawaban seseorang konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Instrumen ini termasuk dapat 

dikatakan memiliki tingkat reliabilitas tinggi apabila nilai 

koefisien CronbachAlpha yang diperoleh > 0,70, 

3.3.4.3.Uji Asumsi Klasik 

3.3.4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksud untuk mendeteksi 

nantinya  data yang akan digunakan merupakan 

sample untuk mewakili dari populasi tersebut. 

Menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirov, 

maka akan terdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi > 0,05. 

3.3.4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji adanya hubungan linier yang 

“sempurna” atau dikatakan pasti pada beberapa 

bahkan semua variabel bebas dari model regresi 
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berganda. Menurut Gurajari (2012) didalam 

Monika Palupi, dkk didalam buku Alat-alat 

Pengujian Hipotesis, karena multikolinieritas 

dapat menjadi sebab regresi tidak efisien. Dapat 

dikatakan bebas multikolinieritas apabila nilai 

toleransi > 0,1 dan (Varian Inflation Faktor) 

VIF < 10, 

3.3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah keragaman variabel independen 

memiliki keragaman yang sama pada setiap 

sample yang ada dengan metode regresi. 

Menggunakan alat uji Glejser dan dapat 

dikatakan bebas heteroskedastisitas  apabila 

nilai sig > 0,05. 

3.4.Desain Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.4.1. Menyatakan Hipotesis Statistik 

1. H01  : b1 ≤ 0, Kompetensi sumber daya manusia 

tidak berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Ha1  : b1 > 0, Kompetensi sumber daya manusia 

tidak berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah 
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2. H02  : b2 ≤ 0, Penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah (SAKD) tidak berpengaruh positif pada 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ha2  : b2 > 0, Penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif pada kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. H03  : b3 ≤ 0, Pemanfaatan teknologi informasi 

tidak berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Ha3  : b3 > 0, Pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

4. H04  : b4 ≤ 0, Sistem pengendalian internal tidak 

berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Ha4  : b4 > 0, Sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

3.4.2. Uji Koefisien Regresi dengan Uji t 

Uji t atau uji Signifikansi Parameter Individual dapat 

menunjukkan seberapa tinggi tingkat pengaruh variabel independen 

secara individual pada variabel dependen. Tingkat kepercayaan 
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ialah 95% atau dengan signifikan 5%, dan dengan menggunakan 

penelian satu arah. Menggunakan pengujian satu sisi dengan 

statistik t-tabel sebesar 1,645 penerimaan hipotesis berarah positif. 

Hipotesis diterima apabila memenuhi syarat hasil statistic t-hitung 

> t-tabel, sedangkan hipotesis ditolak apabila hasil statistic t-hitung 

< t-tabel. 


