
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Tipe Penelitian dan Pendekatan 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif 

kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci 

mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti, yaitu berusaha menggambarkan, menganalisis masalah-

masalah laporan keuangan dan mengevaluasi laporan keuangan tersebut 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. 

 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

akan dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

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

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2000 : 6). 

 

Menurut Brannen (1997: 9-12), secara epistemologis memang ada sedikit 

perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif 

selalu menentukan data dengan variabel-veriabel dan kategori ubahan, penelitian 

kualitatif justru sebaliknya. Perbedaan penting keduanya, terletak pada 

pengumpulan data. Tradisi kualitatif, peneliti sebagai instrument pengumpul data, 

mengikuti asumsi cultural, dan mengikuti data. 
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Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian 

yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses 

penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan 

digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya 

diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk 

memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi 

yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh 

pendapat peneliti sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian 

historis atau deskriptif. 

 

Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang 

kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif 

berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun 

memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. 

 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 

menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. 

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif 

digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 

untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.  

 

Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipergunakan, karena sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan atau 

mendeskripsikan data tentang proses yang sedang berlangsung yakni mengenai 

evaluasi laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang 

dengan menggunakan ukuran standar akuntansi pemerintah, penelitian ini diawali 

dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan yang dimaksudkan sebagai 

langkah awal pengumpulan referensi dan proses pembahasan lebih lanjut, karena 

penelitian ini bersifat menggambarkan, menganalisis akuntabilitas laporan 

keuangan, dan mengevaluasi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah, maka penyajian data dan informasi harus dideskripsikan dan 

diuraikan dalam kalimat yang mudah untuk dimengerti dan dipahami. 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten 

Tulang Bawang, karena Dinas PU merupakan salah satu satuan kerja perangkat 

daerah yang memiliki dana yang besar setiap tahunnya, sehingga perlu diteliti 
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tentang evaluasi laporan realisasi keuangannya apakah sudah sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintah atau memang belum. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang 

tidak relevan. (Moleong, 2000: 237). Fokus memberikan batasan dalam studi dan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan 

fokus dan terarah dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian. 

 

Perumusan  masalah dan fokus penelitian saling terkait. Masalah pada penelitian 

kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengelompokan fokus penelitian pada akuntabilitas laporan keuangan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan standar akuntansi 

pemerintah (SAP). Fokus penelitian diuraikan dalam beberapa sub fokus sebagai 

berikut : 

A. Komponen Laporan Keuangan SKPD :  

a. Laporan realisasi anggaran SKPD : adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Pendapatan&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Belanja
http://www.wikiapbn.org/artikel/Transfer
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Surplus&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Defisit&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Pembiayaan
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b. Neraca SKPD : adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode. 

c. Catatan atas Laporan Keuangan : adalah salah satu unsur laporan 

keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka 

pengungkapan yang memadai.  

 

B.  Akuntabilitas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 

difokuskan pada: 

a.  Relevan :  informasi  yang  termuat di  dalamnya  dapat  mempengaruhi 

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.  

Karakteristik relevan : 

1. Memiliki umpan balik (feedback value), informasi memungkinkan 

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di 

masa lalu. 

2.   Memiliki     manfaat    prediktif   (prediktif   value),   informasi   dapat 

membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Pendapatan&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Belanja
http://www.wikiapbn.org/artikel/Transfer
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Surplus&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Defisit&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Pembiayaan
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_keuangan
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_keuangan
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_keuangan
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Realisasi_Anggaran
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Realisasi_Anggaran
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Realisasi_Anggaran
http://www.wikiapbn.org/artikel/Neraca
http://www.wikiapbn.org/artikel/Laporan_Arus_Kas
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3. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

4.  Lengkap,  informasi  akuntansi   keuangan   pemerintah   disajikan 

selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.  

b.  Andal : informasi dalam laporan  keuangan  bebas dari  pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Karakteristik andal : 

1.  Penyajian  jujur,  informasi menggambarkan  dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

2. Dapat diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya menunjukan simpulan 

yang tidak jauh berbeda. 

3.  Netralitas,  informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

c.  Dapat dibandingkan : informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.   

d.   Dapat dipahami : informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna 

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna.  
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C.  Sumber Data 

  

Menurut Irawan (2006:69) data dalam penelitian kualitatif hampir dipastikan 

berbentuk kata-kata, meskipun data mentahnya bisa berbentuk benda-benda, foto, 

atau figur manusia. Sedangkan Amirin (2000 : 132) berpendapat ”menurut derajat 

sumbernya, data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder”. 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber 

asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 2000:132). Data primer 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui pengamatan 

secara langsung atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada nara 

sumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara 

berdasarkan panduan wawancara (Interview) mengenai Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka 

untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini, diantaranya yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  2007  tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang; 

5. Buku tentang akuntabilitas laporan keuangan dan SKPD, dan ; 

6. Peraturan dan literatur lainnya yang terkait. 

 

D. Sumber Informasi  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka sumber data dalam penelitian ini 

adalah yang mampu memberikan informasi dan data, mengenai akuntabilitas 

laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang 

berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan bersedia memberikan data 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber informasi utama 

(key informan) adalah yang terkait dan terlibat langsung dalam penyusunan 

laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu 

sebagai berikut  : 

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum; 

2. Kasubbag TU Keuangan dan Kepegawaian; 

3. Bendahara Pengeluaran; 

4. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; 

5. Beberapa staf Dinas Pekerjaan Umum 
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6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, bidang evaluasi kegiatan 

Satker Daerah. 

7. Kepala Bagian Pelaporan Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang 

 

E. Lokasi Penelitian  

 

Dalam penentuan lokasi, Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh 

dengan jalan mempertimbangkan teori, subtantif dan menjajaki lapangan untuk 

mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan sementara itu 

keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga 

dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.  

 

Lokasi penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (purposive) yaitu pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan oleh keinginan peneliti dalam mengetahui dan mengevaluasi laporan 

keuangannya berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah pada PP Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sudah menjadi salah satu tugas 

Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengguna Dana APBD yang cukup besar setiap 

tahun dibandingkan dengan SKPD lain, sehingga seharusnya laporan keuangan 

yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum harus cepat tersaji dan akurat, karena akan 

berpengaruh pada laporan keuangan tahunan/laporan konsolidasi di Badan 

Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tulang Bawang. 
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Pertimbangan terhadap waktu, biaya, dan tenaga juga merupakan faktor yang 

menentukan dalam suatu penelitian.  Lokasiaatau tempat penelitian juga perlu 

diperhitungkan, yang dalam hal ini penulis juga merupakan pegawai di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga memudahkan akses 

penulis untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk bahan penelitian di 

dalam penyusunan Tesis. Metoda yang digunakan adalah dengan mengunakan 

teknik wawancara mendalam, serta mengumpulkan data laporan keuangan daerah 

di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai bahan evaluasi, 

sesuai dengan tema atau ide penyusunan karya ilmiah. 

 

F. Teknik Pengumpulan data 

 

Ada bermacam-macam cara pengumpulan data, sesuai dengan jenis penelitian 

serta tersedianya waktu, biaya dan tenaga. Dalam penelitian ini peneliti 

memerlukan data kualitatif. Menurut Tatang M. Amirin (1994:94), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Wawancara Mendalam (In Depth-Interview) 

Satu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu ini merupakan 

proses tanya jawab lisan yaitu dua orang atau lebih dapat berhadap-hadapan 

secara fisik, metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatan 

keterangan secara mendalam, dari permasalahan yang dikemukakan dengan 

metode wawancara mendalam diharapkan akan memperoleh data primer yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas, wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan pedoman 
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wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan peneliti terarah 

dan sistematis. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dengan 

melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek 

penelitian, seperti arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain 

yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berfungsi untuk menjelaskan 

objek yang diteliti dan sebagai komparasi data yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam.  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Teknik Dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data yang tidak 

langsung ditunjukan kepada subjek penelitian, namun melalui bahan-bahan 

tertulis yang mencakup dokumen penting dan berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Pengolahan data pada hakekatnya berupa kegiatan yang bertujuan untuk 

mensistematiskan data penelitian. Teknik pengolahan data menurut Efendi, 

Tukiran dan Sucipto (dalam Singarimbun, 1995:240) merupakan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini 

akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
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1. Editing 

yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah 

diperoleh dari lapangan baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

melalui dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Editing dalam 

penelitian ini digunakan pada penyajian hasil wawancara berupa kalimat-kalimat 

baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

2. Interpretasi 

yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari 

makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan 

data lain. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu menafsirkan atau menjabarkan 

kesimpulan hasil wawancara dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh 

tersebut dengan data Peraturan tentang penataan kelembagaan sehingga diperoleh 

makna yang lebih luas. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Milles dan Huberman (dalam Djaman, 2009 : 221) teknik analisis data 

ditempuh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut 

teknik analisis dalam penelitian ini : 

1. Reduksi Data (reduction data) 

  Yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban  yang 

diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan 

(dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan 

menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama 

proses pengumpulan data. 
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      Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data (display data) 

Yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, 

diurutkan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.  

 

Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu 

dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel agar peneliti 

lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa 

yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan (cocluting drawing) 

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses 

pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada 

kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentatif. Dengan 

bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada setiap 

kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus. 

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang ada, 

dicari polanya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian atau aturan 

normatif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan terkait lainnya. 

 

 


