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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pengertian objek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang 

dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:118) objek penelitian adalah 

“Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu 

konsep atau variabel. Objek penelitian ditemukan melekat pada subjek 

penelitian”. 

Objek penelitian skripsi ini adalah Pengaruh Penyelesaian Temuan Audit 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi 

di Jalan Cibeureum Nomor 50, Bandung. 

3.2 Populasi dan Unit Analisis Penelitian 

Populasi merupakan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi 

syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Sugiyono (2008:183) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut: 

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 
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3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kota 

dan Kabupaten di Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil seluruh Kota 

dan Kabupaten di Jawa Barat sebagai populasi untuk dijadikan penelitian. 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi Penelitian 

No Populasi Penelitian 

1 Provinsi Jawa Barat 15 Kabupaten Subang 

2 Kabupaten Bandung 16 Kabupaten Sukabumi 

3 Kabupaten Bandung Barat 17 Kabupaten Sumedang 

4 Kabupaten Bekasi 18 Kabupaten Tasikmalaya 

5 Kabupaten Bogor 19 Kota Bandung 

6 Kabupaten Ciamis 20 Kota Banjar 

7 Kabupaten Cianjur 21 Kota Bekasi 

8 Kabupaten Cirebon 22 Kota Bogor 

9 Kabupaten Garut 23 Kota Cimahi 

10 Kabupaten Indramayu 24 Kota Cirebon 

11 Kabupaten Karawang 25 Kota Depok 

12 Kabupaten Kuningan 26 Kota Sukabumi 

13 Kabupaten Majalengka 27 Kota Tasikmalaya 

14 Kabupaten Purwakarta 

 

3.2.2 Unit Analisis Penelitian 

Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Barat. 
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3.3 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif analisis kuantitatif dengan pendekatan survei. 

Menurut J.W. Creswell (2004) dalam Mamang dan Sopiah (2010) metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek apa adanya. Tujuan metode deskriptif adalah 

menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan 

tepat. 

Analisis kuantitatif menurut E.G Carmines and R.A Zeller (2006) dalam 

Mamang dan Sopiah (2010) adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka 

dan dianalisis dengan teknik statistik. 

Pendekatan survei menurut F.C., Dane (2000) dalam Mamang dan Sopiah 

(2010) adalah penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu. 

Pendekatan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data 

primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. 

Data dalam penelitian ini harus diuji secara verifikasi oleh sebab itu jawaban 

deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikasi terlebih dahulu dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor 

dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban 
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yang ada. Pengujian variabel-variabel yang diteliti, pada setiap jawaban akan diberikan 

skor (Uma Sekaran, 2006:32). 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada 

settin alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan 

berbagai responden, pada seminar lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

(Sugiyono, 2008:136). 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui 

penelitian lapangan (field research). Melalui penelitian lapangan ini, diharapkan dapat 

diolah dapat primer. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini digunakan 

dengan menyusun daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar pertanyaan dan 

pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada para responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor BPK RI mewakili lembaga 

pemeriksa yang merupakan penanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan atas 

laporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 

disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, selain 

masyarakat, yaitu lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. 

Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai empat bidang 

koordinator, yaitu: 
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a) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 

b) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

c) Bidang Akuntan Negara 

d) Bidang Investigasi 

Jumlah seluruh fungsional auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

adalah 170 orang. Responden berjumlah 30 orang auditor BPK RI Perwakilan Jawa 

Barat. 

Untuk melengkapi data primer, diperlukan pula data sekunder yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dianggap menunjang 

pembahasan dan analisis penelitian lapangan. 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:38), variabel penelitian adalah sesuatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Penyelesaian Temuan Audit 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” maka variabel yang terkait, 

yaitu: 

1. Penyelesaian Temuan Audit (Variabel X), yaitu suatu variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya. 

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Y), yaitu suatu variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen. 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasionalisasi 

Variabel 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 
Instrumen 

Penyelesaian 

Temuan Audit (X) 

UU. No. 15/2004; 

UU No. 15/2006; 

SPKN, 2007 

a. Terlaksananya 

penyelesaian audit LKPD 

atas hal yang berkaitan 

dengan sistem 

pengendalian internal ; 

 Kelemahan sistem 

pengendalian akuntansi 

dan pelaporan. 

 Kelemahan sistem 

pengendalian 

pelaksanaan APBD. 

 Kelemahan struktur 

pengendalian intern 

b. Terlaksananya 

penyelesaian audit LKPD 

atas hal yang berkaitan 

dengan perundang-

undangan: 

 Kerugian daerah 

 Potensi kerugian daerah 

 Kekurangan penerimaan 

 Administrasi 

 Ketidakhematan 

 Ketidakefisienan 

Ordinal Kuesioner 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Y) 

PP No. 71/2010 

a. Relevan 

b. Andal 

c. Dapat dibandingkan 

d. Dapat dipahami 

Ordinal Kuesioner 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis 

menggunakan dua metode analisis data, yaitu: 

1. Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis dimana data yang diperoleh mengenai 

objek penelitian yang merupakan data kualitatif dianalisis berdasarkan 

perbandingan antara teori dengan kenyataan yang diperoleh penulis selama 

penelitian ini dilakukan. 

2. Analisis Kuantitatif, yaitu suatu analisis data dengan menggunakan rumus 

statistika berupa analisis keofisien regresi dan korelasi, koefisien determinasi, dan 

uji hipotesis. 

Untuk keperluan analisis ini, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang 

diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap 

pertanyaan dengan menggunakan teknik skala likert yang berskala ordinal. Adapun 

kategori dan bobot penilaian jawaban dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Instrumen Skala Likert 

No Item Instrumen Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Cukup Setuju (CS)  3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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Untuk mempermudah analisis, maka dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan data yaitu pengolahan data atau kegiatan lanjutan setelah 

pengumpulan data dilakukan. 

2. Editing, yaitu langkah untuk memeriksa hasil kuesioner yang dikumpulkan dan 

telah dijawab oleh responden. 

3. Koding, yaitu mengklasifikasi jawaban responden dalam berbagai kategori. 

4. Tabulasi, yaitu memasukkan data (angka) kedalam tabel sesuai dengan kebutuhan 

sehingga dapat dihitung dengan teknik pengujian nonparametrik. 

3.5.1 Pengujian Validitas Instrumen 

Pengujian validitas menurut Simamora (2004:172), yaitu: 

“Validitas adalah suatu ukuran yang meunujukkan tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen, suatu instrumeen dianggap valid apabila 

mampu memperoleh data yang tepat dari variable yang diteliti”. 

Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat pada nilai 

Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir pertanyaan. Dengan r tabel 

untuk 30 responden sebesar 0,361, maka apabila data perhitungan SPSS koefisien 

korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item variabel X lebih besar dari r tabel 

maka instrumen dinyatakan valid. Begitu pula untuk variabel Y, jika seluruh korelasi 

item variabel Y lebih besar dari r tabel maka instrumen dinyatakan valid. 



58 
 

Kriteria pengujian validitas menurut Suliyanto (2005:42) keputusan pada 

sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid, dapat dilakukan dengan beberapa cara 

berikut: 

1. Jika koefisien korelasi product moment>r-tabel (α:n-2) n=jumlah sampel. 

2. Nilai sig ≥ α 

Suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali:2005). 

Tinggi rendahnya suatu instrumen ditentukan oleh tinggi rendahnya suatu 

kevalidan atau kesahihan instrumen tersebut. Pedoman untuk menentukan kevalidan 

instrumen dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus product moment 

sebagai berikut: 

𝑅𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑦2)
 

Keterangan:  x = skor rata-rata dari X 

  y = skor rata-rata dari Y 

3.5.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Dalam pengujuan reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang dapat 

ditempuh yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya 

bersamaan muncul. 
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Pengertian reliabilitas menurut Simamora (2004:177) reliabilitas adalah 

tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang apabila 

diujicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. 

Untuk kuesioner yang mempunyai item banyak (multi questionnaire) 

umumnya diukur melalui Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha 0,6. Kriteria uji reliabilitas jika α 

(alpha) > 0.6 (artinya variabel dinyatakan reliable). 

Pedoman untuk menentuka reliabilitas instrument menggunakan rumus α, 

sebagai berikut: 𝛼 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑗2

𝑆𝑥2 ] 

Dimana: 

α = Koefisien Reliabilitas Alpha 

k = Banyaknya butir pertanyaan (belahan) 

𝑆𝑗2 = Varians Belahan ke-j 


