
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulas (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.1 Menurut Sarosa, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks 

naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti berusaha untuk tidak berusaha 

memanipulasi fenomena yang diamati.2 Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi 

pada subjek peneliti, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.3 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu yang berada di Jl. Muhammad Idris 

Hasibuan, Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada Maret 2017 sampai dengan Juli 2017. 

 

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

                                                             
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h.9. 

2 Samiaji Saroso, penelitian Kualitatif: Dasar-dasar (Jakarta: Indeks Penerbit, 2012), h.7. 

 

3 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kuaitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6 

 



Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

primernya adalah hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu atau 

lembaga lainnya dan diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yaitu Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 dan Standar Akuntansi Pemerintah 

yang digunakan. 

2. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek peneliti disini ialah Kepala Bidang Akuntansi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-

dokumen yang mendukung penelitian, yaitu dengan mencatat, menyalin, dan 

menggandakan data-data informasi yang meliputi gambaran umum pemerintahan 

Kabupaten Labuhanbatu dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu  tahun 2015. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan dengan melakukan tanya jawab 

dengan pedoman wawancara yang pertanyaannya berkembang sesuai dengan 

situasi dan informasi yang dibutuhkan  sehingga terjadi wawancara yang interaktif 

antara peneliti dengan pihak BPKAD Labuhanbatu. 

2. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan 

mengumpulkan, menyeleksi data mentah, mengolah dan menginterprestasikan data 

yang diperoleh lalu membandingkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah dengan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu. Data yang sudah selesai diolah kemudian dilakukan penyajian data 



dengan memberikan keterangan dengan benar, kemudian peneliti menarik kesimpulan 

yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 telah 

menerapkan standar akuntansi pemerintah dan sesuai atau belum dengan PP 71 tahun 

2010 dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.  

 


