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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif. 

Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian (Ulum dan Juanda, 2016). 

Dimana penelitian ini akan menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso Periode 2012-2016 dan Potensi Daerah dilihat Dari 

Analisis SWOT 

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jl. 

Letjen Suprapto, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa 

Timur 68211. 

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data primer. Menurut Ulum dan  Juanda (2016) data sekunder adalah 

data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya  sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini berupa Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Periode 2012-2016 dan 
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Observasi langsung mengenai potensi daerah di Kabupaten Bondowoso. 

Sumber data untuk penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik  perolehan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

observasi, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah 

diolah dan peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sedangkan metode 

Observasi, Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan 

pengamatan dan lembar pengamatan (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam 

penelitan pemanfaatan data dengan Menganalisis Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso Periode 2012 sampai dengan 2016 

dengan menggunakan  rasio Keuangan dan melakukan observasi langsung 

mengenai Potensi daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso dilihat dari Analisis SWOT. 

E. Tahapan Analisis Data 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data 

yang digunakan berbentuk deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan 

cara menerapkan perhitungan rasio keuangan, yaitu menghitung rasio 

keuangan dari Laporan Keuangan untuk tahun 2012-2016 dan Analisis Swot 

terhadap potensi daerah Kabupaten Bondowoso. Metode ini dilakukan 

dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Bondowoso dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan 

rasio-rasio: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 

pemerintahan pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula 

sebaliknya. 

  Rasio Kemandirian =      Pendapat Asli Daerah (PAD)              

                                 Bantuan Pemerintah  Pusat/ Provinsi & Pinjaman 

Tabel 1. Pola Hubungan Rasio Kemandirian 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0%-25% Instruktif 

Rendah 25%-50% Konsultif 

Sedang 50%-75% Partisipatif 

Tinggi 75%-100% Delegatif 

 Sumber : Abdul Halim (2007:169) 

 Keterangan :  

a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan 

daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu dalam 

melaksanakan otonomi daerah) 

X  100% 
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b. Pola hubungan konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 

berkurang, Karena daerah dianggap sedikit lebih mampu 

melaksanakan otonomi. 

c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin 

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 

d. Pola hubungan delegative, campur tangan pemerintah pusat sudah 

tidak ada Karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 

melaksanakan otonomi daerah.j 

2. Rasio Efektivitas PAD 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila 

rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar (satu) atau 100%. Semakin 

tinggi rasio  efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin 

baik. 

Rasio Efektivitas=  Realisasi Penerimaan PAD 

                                                       Target Penerimaan PAD Ditetapkan  

                                                          Berdasarkan  Potensi Riil Daerah 

 

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012) 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. 

X 100% 
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3. Rasio Efisiensi PAD 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam 

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. 

Rasio Efisiensi =           Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut 

              Realisasi Penerimaan Daerah 

 Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

                Kriteria Efisiensi Presentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

100% Efisiensi Berimbang 

Kurang dari 100% Efisien 

 Sumber : Abdul Halim (2007:234) 

4. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan  (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan 

yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan 

diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan 

pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang 

perlu mendapatkan perhatian. 

X 100% 
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Rasio Pertumbuhan PAD = Realisasi Penerimaan PAD 𝑋𝑛- 𝑋𝑛−1 

                                                           Realisasi Penerimaan PAD 𝑋𝑛−1 

  Keterangan: 

𝑋𝑛      = tahun yang dihitung  

𝑋𝑛−1  = tahun sebelumnya 

5. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin 

berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan 

untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung 

semakin kecil.  

            Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =      Total Belanja Operasi 

                      Total APBD 

            Rasio Belanja Pembangunan =       Total Belanja Modal         

terhadap APBD                         Total APBD 

 

 

 

 

 

6. Analisis SWOT 

X 100% 

X 100% 

X 100% 
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a. Matriks Faktor Strategi Eksternal 

 Langkah Penyusunan Tabel EFAS 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan 

ancaman) 

2. Berikan bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).  Faktor-faktor 

tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor 

strategis. 

3. Berikan rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan 

skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kodisi kawasan 

pariwisata bersangkutan.  Pemberian nilai rating untuk faktor 

peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating 

+4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai 

rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai 

ancamannya sedikit ratingnya 4. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.  Hasilnya berupa  

skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya 

bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) sampai dengan 1,0 (lemah). 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh 

total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan.  Nilai 
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total ini menunjukan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.  Total skor ini dapat 

digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan 

perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 

Tabel 3. Model Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS) 

No Faktor-Faktor 

Strategis 

Bobot Rating Bobot x Nilai 

 Peluang : 

 

(faktor-faktor yang 

menjadi peluang) 

 

(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah 

perkalian 

bobot dengan 

nilai pada 

setiap faktor 

dari peluang) 

 

 Ancaman : 

 

(faktor-faktor yang 

menjadi ancaman) 

 
(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah 

perkalian 

bobot dengan 

nilai pada 

setiap faktor 

dari ancaman) 

 

 
Total 

(Jumlah bobot 

ancaman) 

(Jumlah nilai 

ancaman) 

(Jumlah bobot 

X nilai 

ancaman) 

 

b. Matriks Faktor Strategi Internal 

Langkah Penyusunan Tabel IFAS 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut strategis dengan skala 

mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), 

berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi 
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strategis perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh 

melebihi skor total 1,00) 

3. hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kodisi perusahaan 

bersangkutan.  Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang 

masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 

(sangat baik) dengan membandingkan terhadap rata-rata industri 

atau pesaing utama.  Sedangkan variabel yang bersifat negatif 

kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali 

(dibanding dengan rata-rata industri) nilainya adalah 1, sedangkan 

jika nilai kelemahan rendah/di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya 

nilainya 4. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 2 dengan 

rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam 

kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing 

faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai 

dengan 1,0 (poor). 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh 

total skor pembobotan bagi poerusahaan yang bersangkutan.  Nilai 

total ini menunjukan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis internalnya.  Skor total ini dapat 
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digunakan untuk membandingkan kawasan pariwisata ini dengan 

perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 

Tabel 4. Model Analisis Faktor Strategis Internall (IFAS) 

No Faktor-Faktor 

Strategis 

Bobot Nilai Bobot x Nilai 

 Kekuatan : 

 

(faktor-faktor yang 

menjadi kekuatan) 

 
(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah 

perkalian 

bobot dengan 

nilai pada 

setiap faktor 

dari kekuatan) 

 

 Kelemahan : 

 

(faktor-faktor yang 

menjadi 

kelemahan) 

 

(Professional 

Judgement) 

(Professional 

Judgement) 

 

(Jumlah 

perkalian 

bobot dengan 

nilai pada 

setiap faktor 

dari 

kelemahan) 

 

 
Total 

(Jumlah bobot 

kelemahan) 

(Jumlah nilai 

kelemahan) 

(Jumlah bobot 

X nilai 

kelemahan) 

 

a.                                 Diagram 1 

          Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

Sumber :(Rangkuti ,2006) 

SO 

ST WT 

WO 

BERBAGAI PELUANG 

KEKUATAN 

INTERNAL 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

BERBAGAI ANCAMAN 

1. Mendukung 

Strategi Agresif  

2. Mendukung 

Strategi diversifikasi 

3. Mendukung 

Strategi turn-around 

4. Mendukung 

Strategi Defensif 
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Keterangan : 

Kuadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) 

Kuadran 2 

Meskipun  menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang0 harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara strategi  diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3  

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat  merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4  

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
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