
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan survey. 

Menurut Sugiyono ( 2008) metode kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek. 

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam- dalamnya 

dengan cara pengumpulan data yang sedalam- dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya 

kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. 

 3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian  ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) yang 

beralamat di JL. Jimerto No. Ketabang, Genteng,Kota SBY, Jawa Timur 60272. Waktu penelitian 

dimulai pada awal bulan April sampai bulan Juni tahun 2021 

3.3  Jenis Dan Sumber Data   

 Jenis data ada 2 yaitu : 

a. Data kualitatif  merupakan data yang berbentuk narasi 

b. Data kuantitatif   merupakan jenis data yang dapat diukur, dihitung serta dapat dideskripsikan 

dengan menggunakan angka 

Sumber data ada 2 yaitu : 

a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari objek penelitian  

b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari pihak ketiga atau pihak di luar objek 

penelitian  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya 

dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga acara yaitu wawancara 

langsung,studi dokumentasi dan pengamatan / obeservasi.   

3.5  Definisi Variabel dan Definisi Operasioanal  

3.5.1 Definisi Variabel  

 Adapun variabel didalam penelitian ini adalah  

1. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.  

2. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah amanat Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32, bahwa bentuk dan 

isi laporan pertanggungjawaban dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintan.  



3.5.2 Definisi Operasional  

Definisi Operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang 

akan diteliti. Ada berbagai macam cara utuk meneliti sesuatu yang konseptual,sehingga 

operasional variabel harus dibedakan dari definisi konseptual.  

3.6 Proses Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan tiga Langkah pengolahan data kualitatif , yaitu 

penyajian data , penarikan kesimpulan. 

1. Penyajian Data  

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan iformasi yang tersusun berupa narasi untuk 

penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan uraian singkat.  

2. Penarikan Kesimpulan 

Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena peneliti 

ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok dapat ditempuh sebagai 

berikut jika telah menyiapkan transkrip wawancara secara lengkap.  

1. Pahami catatan secara keseluruhan 

2. Selanjutnya memilih satu dokumen wawancara yang paling menarik,yang singkat yang ada 

pada tumpukkan paling atas 

3. Menyusun daftar seluruh topik untuk beberapa informan. 

 3.7 Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode analisis data kualitatif yaitu metode 

pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan,wawancara,dan literatur. 

Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Disisi lain,inilah nilai lebih dari 

metode analisis kualitatif,dimana peneliti memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai 

bagian dari penelitian.  

 


