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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Penelitian berlangsung selama enam (9) bulan terhitung dari bulan Agustus 

2018 sampai dengan bulan Mei 2019. 

3.1.2. Tempat Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Seluruh SKPD di 

Kabupaten Lembata yang berjumlah 26 SKPD. 

3.2. Jenis Data 

3.2.1. Menurut Sumber 

Data menurut sumber terdiri dari 2 (dua) yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil wawancara langsung pada Kepala Bidang 

Akuntansi beserta staf bidang akuntansi yang merupakan pejabat yang 

menangani khusus laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Lembata. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang 

telah tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 
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gambaran umum tentang Kabupaten Lembata, laporan-laporan, catatan-

catatan serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.2.2. Menurut Sifat 

Data menurut sifat terdiri dari 2 (dua) yaitu : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang diperoleh berupa keterangan, bukan 

dalam bentuk angka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

yaitu berupa gambaran umum Kabupaten Lembata. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka 

yang berkaitan dengan penelitian ini berupa Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu atau yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian seluruh SKPD di Kabupaten Lembata yang 

berjumlah 26 SKPD. 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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seluruh SKPD di Kabupaten Lembata yaitu berjumlah 26 orang (1 orang 

dari tiap SKPD) yang merupakan penyusun laporan keuangan.  

3.4. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya 

relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian deskriptif maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan 

spesifik.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis 

kepada responden untuk wajib dijawab. Kuesioner tersebut telah 

dikelompokkan secara jelas yang diajukan pada responden. Dalam 

penelitian ini, kuesioner akan dibagikan ke seluruh SKPD di Kabupaten 

Lembata yang berjumlah 26 SKPD. 
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2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan mengajukan 

pertanyaan secara bebas dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

secara luas mengenai objek penelitian.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah Kepala Bidang 

Akuntansi beserta staf bidang akuntansi yang merupakan pejabat yang 

menangani khusus laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Lembata. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa 

catatan, gambar, agenda, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 
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2. Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

3. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan uraian lengkap tentang cara menganalisis data 

dengan cara matematis, maupun dengan cara lain. Data tersebut diolah dengan 

memperhatikan standar-standar yang berlaku. Analisis perlu dilakukan karena 

untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang lebih dapat dipahami dan 

diinterpretasikan. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data, data yaitu peneliti mencatat semua data secara 

objektif sesuai dengan hasil dari pembagian kuesioner ke seluruh SKPD 

di Kabupaten Lembata dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Akuntansi dan staf pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. 

2. Mendokumentasikan setiap data yang diperoleh dari catatan-catatan 

maupun dari sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Menganalisis data yang diperoleh, peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat 
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hubungan antar variabel agar peneliti lain atau pembaca mengerti apa 

yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

4. Pengambilan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan 

dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.    


