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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data berupa 

laporan APBD dengan menggunakan metode value for money. 

3.2  Lokasi Penelitian. 

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.Jl. Adi Sucipto N0 28 

Kec.Banyuwangi, JawaTimur 68416.  

3.3 Jenis dan sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 

laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2012-2014 yang diperoleh dari 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah Kabupaten Banyuwangi.  

3.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara foto copy 

data-data berupa realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang 

diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

3.5 Teknik analisis data 
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Teknik analisis data yang digunakan untuk pengukuran kinerja 

keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banyuwangi adalah dengan menggunakan metode value for money untuk 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tahapan analisis yang 

digunakan antara lain: 

1. Identifikasi elemen-elemen APBD meliputi realisasi pengeluaran, 

anggaran pengeluaran, realisasi belanja, dan realisasi pendapatan. 

2. Pengukuran elemen-elemen dalam value for money 

Mahsun (2009:186-188) berikut ini adalah Langkah-Langkah Pengukuran 

value for money: 

a. Pengukuran ekonomi 

Mengukur tingkat kehematan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan 

organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan 

data-data pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk 

mengukur tingkat ekonomi:  

Ekonomi = %100
Re


npengeluaraAnggaran

npengeluaraalisasi
     

kriteria ekonomi adalah : 

1) Jika nilai kurang dari 100%  (x< 100%) berarti ekonomis. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti 

ekonomis berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak 

ekonomis. 

 

b. Pengukuran Efisiensi 

Mengukur tingkat input organisasi sektor publik terhadap  tingkatoutput 

sektor publik. Pengukuran efisiensi memerlukan data-data realisasi 
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belanja dan realisasi pendapatan. Berikut ini adalah formula untuk 

mengukur efisiensi: 

 

Efisiensi = %100
tanRe

Re


pendapaalisasi

Belanjaalisasi
 

Kriteria efisien adalah : 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti 

efisien berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak 

efisien. 

c. Pengukuran Efektivitas 

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target 

pendapatan sektor publik. Pengukuran efektivitas memerlukan data 

realisasi pendapatan. Anggaran dan target pendapatan. Berikut formula 

untuk mengukur efektivitas: 

Efektivitas =  %100
tanarg

tanRe


pendapaetT

pendapaalisasi
    

Kriteria efektivitas adalah : 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak 

efektif. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti 

efektivitas berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif. 

 

3. Membahas hasil pengukuran elemen-elemen dalam value for money 

dengan menggunakan metode time series. 

4. Membahas Rasio-Rasio Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

. 


