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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah KotaProbolinggo 

yang beralamatkan di Jalan Sudirman No. 19 KotaProbolinggo. 

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu jenis 

penelitian yang berupa gambaran dari objek yang diproses dari hasil 

pengumpulan dan penyusunan data dan interpretasi data yang berusaha mencari 

pemecahan atas masalah yang sedang diteliti. 

C. Definisi operasional Variabel

a. Rasio Ekonomi

Ekonomi sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau sesuatu. Sebenarnya ekonomis 

berhubungan dengan biaya operasi. Untuk mengukur tingkat ekonomi 

dalam mengelola keungan dengan melihat perbandingan antara anggaran  

belanja dengan realisasinya yang diukur dengan presentase. 

b. Rasio Efesiensi

Efisiensi berhubungan dengan metode operasi. Efisiensi 

merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk mengukur 

tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan 
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antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja 

dengasn diukur dengan presentase. 

c. Rasio Efektifitas 

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 

usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur 

tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat melihat 

perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan diukur dengan 

presentase tingkat pencapaiannya. 

d. Rasio Kemandirian 

Kemampuan suatu organisasi untuk membiayai pengeluaran yang 

direncanakan oleh uatu organisasi 

e. Rasio Aktivitas 

Membandingkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. 

Seberapa besar tingkat pembangunan yang dicapai oleh pemerintah 

f. Rasio Pertumbuhan  

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan daerah seberapa 

besar pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan-kegiatan maupun 

pembangnan. 

D. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis Data 

Datayang digunakan adalah data deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan 
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menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti 

secara tepat. 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Primer dan 

Data Sekunder. 

a. Data primer berupa gambaran umum perusahaan serta masalah yang 

terjadi di  pemerintah Kota Probolinggo. 

b. Data Sekunder yaitu data yang langsung diperoleh dari Pemerintah, 

Berupa data anggaran daerah, realisasi anggaran pendapatan, belanja 

daerah (APBD) Pemerintah KotaProbolinggo 

E. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti 

melakukan wawancara secara langsung dengan pihak kepala pengelolaan 

dan perencanaan anggaran. 

2. Dokumentasi 

Berupa laporan keuangan dan anggaran daerah pada 

PemerintahKotaProbolinggo. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Menghitung rasio keuangan dengan metode Value for money untuk mengukur 

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas yaitu  : 

a. Rasio Ekonomis =
Realisasi pengeluaran

anggaran pengeluaran 
 x 100% 

b. Rasio Efisiensi = 

Realisasi Biaya untuk
memperoleh pendapatan

realisasi pendapatan
 x 100% 

c. Rasio Efektifitas =
Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan
 x 100% 

2. AnalisisRasio Keuangan Daerah  

a. Rasio Kemandirian daerah = 
Pendapatan Asli Daerah

BPP/PP
𝑥100 

Dimana :  

BPP atau PP = bantuan Pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman 

b. Rasio Aktifitas 

1) Rasio Belanja Rutin = 
Total Realisasi Belanja Rutin

Total APBD
𝑥100% 

2) Rasio Belanja Pembangunan = 

Total Realisasi Belanja pembangunan

Total APBD
𝑥100  

 

3) Rasio Pertumbuhan ( Growth Ratio ) 

Rasio pertumbuhan = 
𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑋𝑛−1
 x100% 

Dimana: 

Xn = Pendapatan tahun sekarang 

Xn-1 = Pendapatan tahun sebelumnya 
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G. Uji Hipotesis 

 1. Menggunakan pendekatan metode Cross Section 

Dalam uji hipotesis ini digunakan pengujian yaitu menggunakan indikator 

Value for money serta rasio keuangan daerah seperti : 

a. Kriteria dari pengukuran rasio ekonomi adalah :  

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

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

berimbang 

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

b. Kriteria dari pengukuran rasio efisiensi adalah :  

1) Jika 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. Kriteria dari pengukuran rasio efektifitas adalah :  

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

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

efektif 

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

2 Melakukan perbandingan sebagai hasil pengukuran diatas dengan pendekatan 

Time series untuk  perhitungan dari tahun 2013-2015 

a. Rasio ekonomis :  

Jika t1 >t2..tn maka dikatakanekonomis 
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Jika t1 =  t2..tn maka dikatakan ekonomis berimbang 

Jika t1  < t1..tnmaka dikatakan tidak ekonomis 

b. Rasio efisiensi 

Jika t1 >t2..tn maka dikatakan efisien 

Jika t1 =  t2..tn maka dikatakan efisien berimbang 

Jika t1< t2..tnmaka dikatakan tidak efisien 

c. Rasio Efektivitas 

Jika t1 > t2..tn maka dikatakan tidak efektif 

Jika t1 =  t2..tn maka dikatakan efektif berimbang 

Jika t1 < t2..tn maka dikatakan efektif 

d. Rasio kemandirian 

Jika t1 > t2..tn maka  tidak baik 

Jika t1<t2..tn maka baik 

e. Rasio Aktivitas 

Jika  t1, t2,...tn Belanja Rutin < Pembangunan, maka baik 

Jika t1, t2,...tn Belanja Rutin > Pembangunan, maka tidak baik   

f. Rasio Pertumbuhan  

Jika t1 > t2..tn maka  tidak baik 

Jika t1 < t2..tn maka baik 

 


