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BAB III   
METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode yang alamiah.  

 
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

pemahaman atas fenomena penganggaran dengan berfokus bagaimana proses 

penyusunan anggaran di Universitas Lampung. Pendekatan kualitatif  fenomenologi 

dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif fenomenologi bertujuan 

memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang 

dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006 dalam Sri Rahayu, 2007). Para 

fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk 

menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 

2005: 18). Pertimbangan lain digunakannya pendekatan fenomenologi adalah juga 
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bahwa proses penganggaran merupakan suatu fenomena sosial yang disusun dengan 

adanya interaksi social antara berbagai pihak. Pendekatan fenomenologi lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda karena menyajikan secara langsung 

hubungan antara peneliti dan informan, dan lebih dapat menjelaskan terhadap 

fenomena yang ada serta pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, akan tetapi 

dalam penelitian ini juga digunakan beberapa instrumen lain, yaitu pedoman untuk 

wawancara dan observasi. Pedoman untuk wawancara dan observasi yang dibuat 

khusus pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran 

secara umum perencanaan dan akuntabilitas penganggaran berbasis kinerja di 

Universitas Lampung. 

 
3.2 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan 

dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian 

terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.  

 
Batasan pada penelitian ini adalah pada indikator-indikator perencanaan anggaran 

berbasis kinerja di Universitas Lampung pada aktivitas proses perumusan Renstra 

Universitas Lampung, rapat koordinasi perencanaan tingkat jurusan, rapat koordinasi 

perencanaan tingkat fakultas, rapat koordinasi perencanaan tingkat universitas hingga 

musyawarah rektor di tingkat Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti). Efektivitas dan 

efisiensi dari yang dicapai mencakup indikator-indikator sebagai berikut: 
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1) Correlative  

Sekumpulan indikator yang dipilih adalah keterkaitan Universitas Lampung dengan 

aktifitas dan fungsi utama Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi yang 

melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. 

 
2) Controllable  

Untuk menganalisis sampai sejauh mana pencapaian kinerja didorong oleh upaya 

yang dilakukan Universitas Lampung, informasi kinerja yang digunakan terkait 

dengan faktor-faktor yang berada dalam kendali Universitas Lampung. 

 
3) Comprehensible  

Indikator yang dilaporkan dimulai dengan memastikan bahwa unit pengukuran yang 

relevan digunakan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing aktifitas dan 

fungsi satker di Universitas Lampung.  

 
4) Timely  

Indikator yang berhubungan dengan keadaan sekarang yaitu indikator-indikator 

kinerja yang diberlakukan berdasarkan ketentuan terkini. 

 
5) Consistent  

Konsistensi antar waktu dalam pelaporan kinerja sebagai ukuran kualitas kinerja 

Universitas Lampung.  
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6) Constrainted  

Indikator dibatasi pada hal-hal yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat 

mengenai operasionalisasi program, kegiatan maupun aktivitas yang diselenggarakan 

atau dilaksanakan di Universitas Lampung. 

 
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian studi kasus ini dilakukan di Universitas Lampung sebagai satker di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai unit kerja 

(subsatker) di bawahnya. Waktu penelitian yaitu pada bulan Desember 2014 sampai 

dengan bulan Mei 2015. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Lofland (1984) dalam Moleong (2005) mengatakan, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 

mendalam, holistik, terhadap perencanaan dan akuntabilitas penganggaran berbasis 

kinerja di Universitas Lampung, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

 
3.4.1. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam 

(indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna 

mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki 
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informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Sedangkan 

dalam pengambilan informasi peneliti menggunakan teknik “snowball” yakni 

penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti 

informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. 

Oleh karena itu spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci, 

namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang akan dianalisis 

berikutnya. Wawancara ini dilakukan terus sampai data yang dapat dikumpulkan 

benar-benar jenuh untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian. Banyaknya pegawai 

yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang 

berperan dalam penganggaran, antara lain dimulai dari:  

• Wakil Rektor bidang umum dan keuangan, 

• Wakil Rektor Bidang Kerjasama 

• Para Dekan 

• Ketua Lembaga di Lingkungan Unila 

• Kepala UPT di Lingkungan Unila  

• Para Ketua Jurusan 

 
Pemilihan key informan yang berperan dalam penganggaran ini bertujuan untuk 

meningkatkan validitas informasi yang disampaikan. 
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3.4.2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai berupa dokumen, catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data yang tidak 

diperoleh dalam observasi dan wawancara. 

 
Materi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1). Data mengenai profil Universitas Lampung mencakup : visi, misi, struktur 

organisasi, sumberdaya manusia, kondisi sarana dan prasarana, serta gambaran 

perencanaan dan penganggaran. 

 
2). Data pengelolaan keuangan Universitas Lampung khususnya perencanaan dan 

penganggaran yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR), 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

 
3.5 Teknik Analisis  

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 
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satuan uraian dasar. Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum 

melakukan penarikan suatu kesimpulan. 

 
Analisis data ini terdiri dari:  

 
1. Data dari wawancara, dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya 

sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya. 

3. Mencari keterkaitan antar tema. 

4. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan 

menggunakan teori yang relevan. 

Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual.  

 
3.6. Teknik Keabsahan Data 

Validasi data dilakukan triangulasi, meliputi triangulasi metode, sumber data dan 

data itu sendiri.   

a. Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara 

dengan observasi langsung. 

b. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk 

melakukan cross check dan penelusuran data sekunder. 

c. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil interpretasi 

data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi atas kesalahan 

dan menghindarkan subyektivitas peneliti. 


