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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1. Identifikasi Variabel 

Pada penelitian ini digunakan variabel-variabel penelitian sebagai 

berikut:  

1. Variabel dependen : Pemanfaatan catatan atas laporan keuangan 

keuangan (CALK) oleh pengguna Laporan Keuangan  

2. Variabel Independen : Pendidikan, Pengalaman, Faktor Sosial, dan 

Pengetahuan Akuntansi 

3.1.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan 

mengukur variabel-variabel tertentu di lapangan dengan merumuskan secara 

singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.  

1. Variabel Independen  

a. Tingkat Pendidikan (X1) 

Menurut UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mendefinisikan tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 
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Indikator tingkat pendidikan yang diadopsi dari UU RI No 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dimana pendidikan dasar yaitu 

SD dan SMP, serta pendidikan menengah yaitu SMA, dan pendidikan tinggi 

yaitu Diploma, Sarjana, Magister. Menggunakan skala pengukuran 1-5 

b. Pengalaman Kerja (X2) 

Foster (2001) mendefinisikan pengalaman kerja adalah suatu ukuran 

tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam 

memahami tugas–tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan 

baik. Oleh karena itu pengalaman kerja akan digunakan sebagai sarana untuk 

menganalisa dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 

Indikator pengalaman kerja yang diadopsi dari Foster (2001) yaitu 

Lama waktu / masa kerja : ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang 

telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan 

telah melaksanakan dengan baik. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki: pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung 

jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik 

yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau 

pekerjaan. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan: tingkat penguasaan 

seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik peralatan dan tehnik 

pekerjaan. Menggunakan skala pengukuran 1-5 
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c. Faktor Sosial (X3) 

Faktor sosial tingkat dimana individu menganggap bahwa orang-orang 

lain yang penting menyakinkannya untuk memanfaatkan atau tidak 

memanfaatkan keadaan (Thompson,1991).  

Indikator faktor sosial yang diadopsi dari Thompson (1991) untuk 

mengukur minat pemanfaatan CaLK yang diukur berdasarkan : penggunaan 

dan pemanfaatan informasi dalam CaLK karena pengaruh dari rekan kerja, 

penggunaan informasi mengenai CaLK untuk mengevaluasi kinerja, 

pemanfaatan informasi mengenai CaLK karena didorong senior /  pimpinan, 

dan pengambilan keputusan mengenai CaLK dibantu oleh instansi terkait. 

Menggunakan skala pengukuran 1-5 

d. Pengetahuan Akuntansi (X4)  

Fontanella (2010) menyatakan pengetahuan akuntansi serta kesesuaian 

antara informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersaji didalam 

pelaporan keuangan mempengaruhi pemanfaatan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Pemanfaatan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh 

pengetahuan akuntansi dan informasi akuntansi, Pengetahuan akuntansi dapat 

didefenisikan sebagai seperangkat ilmu tentang sistem informasi yang 

menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi pemerintahan.  

Indikator pengetahuan akuntansi yang diadopsi dari Fontanella (2010) 

yaitu : tingkat pemahaman dan pemanfaatan informasi yang ada dalam CaLK, 
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pemahaman unsur – unsur yang ada dalam CaLk, dan kemampuan memahami 

prinsip – prinsip akuntansi pemerintah daerah. Menggunakan skala 

pengukuran 1-5 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK) Oleh Pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan 

dalam rangka pengungkapan yang memadai (Rahmayani,2014). 

Indikator dari pemanfaatan CaLK menurut Rahmayani (2014) yaitu : 

pemahaman dan pemanfaatan informasi keuangan yang terdapat pada 

kebijakan akuntansi pendapatan untuk mengevaluasi kinerja, menjelaskan dan 

mampu menggunakan hal hal yang terdapat dalam CaLK terkait dengan 

pendapatan, memanfaatkan informasi keuangan yang terdapat pada kebijakan 

akuntansi dari beban dan belanja untuk menyusun perencanaan masa yang 

akan datang, dan memahami informasi yang terdapat dalam kategori asset 

tetap untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Menggunakan skala 

pengukuran 1-5 

4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang 

permasalahan yang diungkapkan. Data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

diteliti (Pendidikan, pengalaman, faktor sosial, dan pengetahuan akuntansi). 
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Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil kuesioner yang telah diisi 

oleh responden. Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai beban 

untuk menghitung variabel-variabel penelitian dan pengumpulan datanya 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden 

yang berisi tentang  pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, faktor sosial, 

dan pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) Oleh Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah. Sumber 

data merupakan pendapat dan persepsi dari setiap pengguna laporan keuangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. 

5.1 Populasi, Jumlah Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dan sampel ini dipaparkan objek sebagai sasaran yang 

digunakan dalam penelitian. Populasi merupakan kumpulan objek, sedangkan 

sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil dari 

keseluruhan untuk diteliti. 

Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah 50 anggota DPRD Kabupaten 

Jepara. 

Jumlah Sampel 

Unit penelitian ini adalah individu, sedangkan objek penelitian atau 

responden yang menggunakan sumber data adalah DPRD Kabupaten Jepara 

yang berasal dari 10 partai teratas, total 50 orang. 
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Teknik Pengambilan Sampel 

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. 

Sampling jenuh menurut Sugiyono (2010) adalah sampel yang mewakili 

jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi kurang dari 100.  

6.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode survei. Pengumpulan data dengan survei berarti dalam 

mengumpulkan data dilakukan pengiriman atau penyebaran kuesioner kepada 

responden atau dalam hal ini pegawai pada instansi pemerintahan yang 

menjadi populasi penelitian.   

Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan diberi 

penjelasan untuk setiap pertanyaan agar mempermudah responden dalam 

menjawab. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sesederhana dan sejelas 

mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban. Jumlah kuesioner sesuai 

dengan data jumlah individu yang diperoleh dari wakil masing-masing 

bagian. Penggunaan wakil pada masing bagian dimaksudkan untuk 

mengontrol distribusi dan follow up sample sehingga tingkat respons menjadi 

tinggi. 

7.1 Metode Analisis Data  

Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social 



44 
 

 
 

Science) 20. Untuk pengujian terhadap kuesioner digunakan analisis-analisis 

sebagai berikut: 

3.5.1. Uji Instrumen  

3.5.1.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuesioner.Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaannya pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Dalam hal ini digunakan item pertanyaan yang 

diharapkan dapat mengungkapkan variabel yang diukur. Untuk mengukur 

tingkat validitas item pertanyaan kuesioner terhadap tujuan pengukuran 

adalah dapat melakukan korelasi antar skor item pertanyaan dengan skor 

variabel. 

Uji signifikan ini membandingkan korelasi antara nilai masing-masing 

item pertanyaan dengan nilai total. Apabila besarnya nilai total koefisien 

intem pertanyaan masing-masing melebihi nilai signifikan maka pertanyaan 

tersebut tidak valid.Cara mengukur validitas kontruk yaitu dengan mencari 

korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan 

teknik korelasi product moment. Untuk menguji koefisient korelasi tersebut 

maka menggunakan level signifikan 5% jika pertanyaan tersebut adalah valid. 
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3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah pengukuran untuk suatu gejala, semakin tinggi 

reabilitasnya suatu alat ukur, maka semakin stabil alat tersebut untuk 

digunakan. 

Alat ukur dikatakan reliabel (handal) kalau dipergunakan untuk 

mengukur berulangkali dalam kondisi yang relatif sama, akan menghasilkan 

data yang sama atau sedikit variasi (Ghozali, 2011). Tingkat reabilitas suatu 

konstruk/variabel dapat dilihat dari hasil statistik Croanbach Alpha (α) suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Croanbach Alpha > 0,70. 

Semakin nilai alpanya mendekati maka nilai reliabilitasnya semakin 

terpercaya. 

3.5.2. Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, minimum. Dalam penelitian ini analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, faktor sosial, pengetahuan akuntansi dan 

pemanfaatan CALK oleh pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah.  

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang 
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digunakan.Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinierritas dan 

uji heteroskedatisitas.  

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normalitas masing-

masing variabel.Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. 

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data interval atau 

mendekati normal.  

3.5.3.2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Artinya, antar 

variabel yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna 

(Algifari, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Hasil uji multikolineritas dapat diketahui dari 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 

maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan 

multikolinearitas (Ghozali, 2011). 

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi 
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yang baik adalah yang homokedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, adanya indikasi terjadi 

heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen.Jika probabilitas signifikan di atas tingkat 

kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

3.5.4. Metode Analisis Data  

3.5.4.1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan suatu atau lebih variabel independen (Ghozali, 

2011). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 

yang ditimbulkan.....menggunakan regresi berganda sebagai berikut. 

PCALK = a + b1TP + b2PK + b3FS + b4PA +......e 

Dimana : 

PCALK= variabel dependent yaitu pemanfaatan CALK oleh pengguna 

laporan keuangan Pemerintah Daerah 

P = Pendidikan PK = Pengalaman Kerja FS = Faktor Sosial PA = 

Pengetahuan Akuntansi a = Variabel/ bilangan konstan b1, b2, b3 = Koefisien 

regresi, e   = error 
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3.5.4.2. Pengujian Hipotesis (uji t) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Kriteria pengujian yang digunakan dengan 

membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang 

telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan <0,05 maka variabel 

independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau 

hipotesis diterima. Selain itu dengan membandingkan t hitung dengan t tabel 

dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

3.5.4.3. Uji F 

Pengujian koefisien regresi keseluruhan menunjukkan apakah variabel 

bebas secara keseluruhan atau bersama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2011). Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf 

signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan <0,05 

maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan atau hipotesis diterima. Membandingkan antara F tabel dan F 

hitung. Nilai f hitung dapat dicari dengan rumus : 

Menentukan formulasi Ho dan Ha  
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Ho = 
β 
= 0 : tidak ada pengaruh antara variabel independen  

(X) terhadap variabel dependen (Y)  

Ha = 
β 

≠ 0 : ada pengaruh antara variabel independen (X)  terhadap 

variabel dependen (Y)  

a. Taraf nyata α = 95 persen  

b.   Derajat kebebasan F tabel (α, k, n-k-1) Dimana :  α  =  0.05 k  =  jumlah 

variabel bebas n  =  jumlah sampel 

Bila F hitung < F tabel, variabel bebas (independen) secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Bila F hitung > F tabel, 

variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

3.5.4.4. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determiansi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 


