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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Peneltian 

Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 

yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13, Klandasan Ulu, Kota 

Balikpapan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Arikunto (2002), penelitiaan kuantitatif adalah penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan 

menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan tahun 

anggaran 2014-2015. 

D. Teknik Perolehan Data  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dan peneliti 

melakukan metode dokumentasi yang didownload, dicatat dan disalin dalam 

penelitian ini adalah berupa struktur BPKAD kota Balikpapan, sejarah kota 

Balikpapan, dan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota 

Balikpapan serta mendengarkan informasi pertumbuhan dan perkembangan 

pendapatan kota Balikpapan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Menurut Halim (2007) penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio 

keuangan sebagai berikut: 

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

DDF = 
����

����� ���������� �������
 x100% 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung sesuai dengan 

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan 

Daerah tahun. Rasio ini akan menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total 

Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan 

dengan Total Pendapatan Daerah, sesuai hasil penelitian yang dilakukan 

maka hasil interval dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 

Sekala Interval Derajat 
Desentralisasi Fiskal % 

Kemampuan Keuangan Daerah 

00,00-10,00 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 
20,01-30,00 Cukup 
30,01-40,00 Sedang 
40,01-50,00 Baik 

>50 Sangat Baik 
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b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

RKKD = 
���

���������� ��������
 x100% 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya 

pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah 

yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat  

(transfer pusat) atau pemerintah provinsi (transfer provinsi) maupun dari 

pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio 

kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat 

ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah dan jika semakin rendah rasio 

kemandirian daerah makan sebaliknya tingkat ketergantungan akan 

semkin tinggi.  Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio 

kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi  daerah yang merupakan komponen utama pendapatan 

asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi 

daerah menggambarkan bahwa timgkat kesejahteraan masyarakat semakin 

tinggi.  Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan 

kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan 
Keuangan 

Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0-25% Instruktif 

Rendah 26-50% Konsultatif 

Sedang 51-75% Partisipatif 

Tinggi 76-100% Delegatif 

 

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Rasio Efektifitas = 
��������� ���

�������� ���
 x100% 

 

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan 

kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah  Pramono (2014) : Pemerintah daerah dikatakan mampu 

menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 

100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja 

pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2009) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



24 
 

Tabel 3.3 

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 

Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas 
Tidak Efektif <100% 
Efektif Berimbang =100% 
Efektif >100% 

 

d. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi = 
��������� ������� ������

��������� ���������� ������
 x100% 

 Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio 

yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik Pramono (2014). 

Tabel 3.4 

Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 

Kriteria Efisiensi Rasio Efisiensi 
Efisien <100% 
Efisien Berimbang =100% 
Tidak Efisien >100% 

 

e. Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal 

secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung 
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semakin kecil  Halim (2012) dalam Pramono (2014). Rasio keserasian 

terdiri dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja 

modal terhadap total belanja. 

Rasio belanja rutin/operasi = 
����� ������� �������

����� ������� ������
 x100% 

Rasio belanja modal = 
����� ������� �����

����� ������� ������
 x100% 

F. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun

belanja modal terhadap total APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi

oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan inevstasi

yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.




