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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan melakukan 

analisis pada sektor pemerintahan di provinsi Jawa Timur. Dimana 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38, terdiri 29 Kabupaten dan 9 Kota. 

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik 

Sampling Jenuh, yaitu teknik Sampling yang semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Berdasarkan teknik sampling tersebut,  dari 38 

Kabupaten dan Kota yang menjadi populasi, yang dapat dijadikan sebagai 

sampel penelitian hanya 31 Kabupaten dan Kota, karena Laporan Keuangan 

yang dipublikasikan oleh BPK hanya berjumlah 36. Dari 36 sampel 

tersebut, sampel yang digunakan setelah pengolahan data sisa 31 sampel 

karena terjadi pengeluaran data outlier. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari satu 

variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan dua variabel independen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Konsep 
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dasar dari definisi operasional yaitu mencangkup pengertian untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk 

mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian 

serta menjelaskan langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten dan kota pada provinsi Jawa Timur.Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. Kinerja keuangan Variabel pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD). MenurutUlum 

(2012: 32) efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas yang 

berkaitan dengan saatuan mata uang. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

(REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. Kinerja pemerintah dikategorikan efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Pengukuran efisiensi ini di 

hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
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2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli 

Daerah(PAD) dan Dana Perimbangan.  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut (Halim, 2007) Pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pengukuran PAD dalam penelitian ini dihitung dengan mencari 

kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai berikut 

: Marizka (2016: 8) 

                
                      

                       
       

b. Dana Alokasi Umum 

MenurutUlum (2012: 32) efisiensi berhubungan dengan konsep 

produktivitas yang berkaitan dengan saatuan mata uang. Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Kinerja pemerintah dikategorikan efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. 

Pengukuran efisiensi ini di hitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 yang telah 

diaudit dan dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Data 

diperoleh dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data laporan keuangan 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015 untuk 

melakukan pengukuran variabel. 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi 

linear berganda, karena terdapat 2 (dua) variabel independen dalam 

penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data 

guna memberikan kemudahan dalam menginterpretasikannya. Sedangkan 

regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan mempengaruhi 

kinerja keuangan daearah. Analisis data dilakukan menggunakan software 

SPSS 21. 
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Tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1. Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2013: 19), statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov Test. 

Jika nilai proabilitas (Kolmogrov-Smirnov) < taraf signifikansi, maka 

distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas 

(Kolmogrov-Smirnov) > taraf signifikansi, maka distribusi data 

dikatakan normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel-variabel independen. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghozali (2013: 139) ada 
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beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

antara lain adalah dengan melakukan uji park, uji glejser, uji white dan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependent). Dalam penelitian in, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik scatterplot. 

3. Uji regresi linier berganda 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan 

jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap 

variabel dependennya. 

Model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                

Y = Kinerja keuangan 

  = Konstanta 

  = Koefisien Regresi 

   = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

   = Dana Alokasi Umum (DAU) 

E = Error 

4. Uji Ketepatan Model 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil run 

regresi yang dilakukan. 

Uji t statistik merupakan penetapan untuk mengetahui hipotesis 

diterima atau ditolak dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t 

hitung lebih besar dari t tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas secara individual terhadap variabel independen. 

Koefisien determinan (R
2
) ini digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi (R
2
) dinyatakan dalam 

persentase. Nilai koefisien korelasi (R
2
) ini berkisar antara 0 < R

2
< 1. 

Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak 

informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk 

memprediksi variansi variabel dependen. 

 

 

 

 


