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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari satu 

Kabupaten dan dua Kota, yaitu : Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota 

Batu. Kenapa saya mengambil penelitian didaerah ini karena selain saya 

berasal dari salah satu dari ketiga daerah yaitu Kabupaten Malang juga karena 

belum bisanya Pemerintah Daerah Memaksimalakan potensi sumberdaya 

alam maupun sumberdaya manusia yang cukup melimpah dan potensial 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya daerah 

yang saya teliti yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu 

merupakan daerah yang bertetangga tetapi ketiga daerah tersebut 

mendapatkan APBD yang berbeda cukup jauh dan juga perbedaan realisasi 

PAD yan lumayan jauh.  

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif 

kuantitatif yaitu pendekatan yang menggunakan penelitian untuk menyusun 

dan menginterpretasikan data-data yang berupa angka-angka dan telah diolah 

sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti  
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa hasil laporan tahunan pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang 

dan Kota Batu dalam bentuk panel  dan diperoleh dari instansi terkait, yakni 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Sedangkan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Malang, Kota 

Malang dan Kota Batu tahun 2010-2016. 

2. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah di Kabupaten 

Malang, Kota Malang dan Kota Batu tahun 2010-2016. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam 

dokumentasi instansi yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Malang, 

Kota Malang dan Kota Batu dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.  
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data dilakukan dengan cara menganalisa rasio terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasinya yang 

dapat digunakan untuk mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam 

membiayai dan mengelola penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di 

daerah, adapun rasio yang akan digunakan adalah sebagian berikut : 

1. Rasio Keuangan 

a) Kemandirian Keuangan Daerah 

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran  yang menujukkan 

kemampuan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam 

membiayaai kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung penuh 

terhadap pemerintah pusat. Alat analisis ang digunakan yaitu Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah. 

b) Derajat Desentralisasi Fiskal 

Untuk mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang telah 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan pembangunan atau seberapa besar campur tangan 

pemerintah pusat. Alat analisis yang digunakan yaitu Rasio 

Desentralisasi Fiskal.  
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c) Efektivitas  

Mengukur tingkat efektifitas untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 

pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang telah diberikan atau 

mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Halim (129;2002) 

2. Langkah-Langkah Pengukuran Kinerja  

a) Menghitung Kemandirian Keuangan Daerah dan Kemampuan 

Keuangan Daerah 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian daerh dapat dihitung dengan cara yaitu 

membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan dari 

pemerintah pusat, provinsi serta ditambah dengan pinjaman daerah 

dengan kata lain dana perimbangan. Semakin tinggi tingkat rasionya 

maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian pemerintah daerah. 

Rumus :  

    
   

         
       

Sumber : Halim (128;2002)  

Keterangan : 

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 
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TPU : Transfer Pemerintah Pusat 

TPO : Transfer Pemerintah Provinsi 

P  : Pinjaman 

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Rasio derajat desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengukur tingkat 

kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

atau seluruh kegiatan pemerintahan di daerah atau seberapa besar 

campur tangan pemerintah pusat. Rasio ini dapat dihitung dengan cara 

yaitu membandingkan PAD, sumbangan daerah dan total pendapatan 

daerah. 

Rumus : 

    
   

   
       

Sumber : Mahmudi (2010) 

Keterangan : 

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

TPD : Total Pendapatan Daerah  
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3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut Rasio 

EKD) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah. 

Rumus : 

    
                    

                 
      

Sumber : Halim (129;2002) 

4) Membandingkan Dengan Standar Rasio Keuangan

Setelah melakukan tahap-tahap perhitungan analisis rasio-rasio 

kemandirian keuangan daerah langkah selanjutnya yaitu 

membandingkan hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah 

berdasarkan standar kemandirian keuangan, kriteria penelian 

efektifitas dan derajat desentralisasi yang telah ditetapkan. 

5) Interpretasi atau Pembahasan

Interpretasi dilakukan setelah perhitungan analisis kemampuan 

keuangan daerah berdasarkan standart kemandirian keuangan, kriteria 

penilaian efektivitas dan derajat desentralisasi fiskal yang telah 

ditetapkan dari kinerja pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang 

dan Kota Batu tahun 2010-2016. 




