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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

      Penelitian ini mengenai analisis tingkat kemandiran keuangan daerah 

berdasarkan derajat desentralisasi fiskal, perkembangan dan prospek keuangan 

daerah di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lokasi pengambilan 

data secara tidak langsung melalui media perantara Bandan Pusat statistik 

Kabupaten Manggarai. 

B. Jenis Penelitian 

      Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode Analisis Deskriptif 

Kuantitatif artinya pendekatan dengan mengunakan penelitian untuk 

menyusun, menafsirkan serta menginterprestasikan data–data yang berupa 

angka–angka sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang 

diteliti. 

C. Jenis dan Sumber Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang 

berupa hasil laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa 

Tenggara Timur dan di peroleh dari instansi terkait, yakni Biro Keuangan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang 

ada dalam dokumen instansi yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten 

Manggarai dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. 

E. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisa rasio terhadap 

APBD yang dapat mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam 

membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan di daerah, adapun rasio yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Rasio Keuangan 

a. Kemandirian Keuangan Daerah 

      Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang 

menunjukan kemampuan Pemerintah daerah dan kemampuan keuangan 

daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan belanja pemerintah, baik 

belanja operasional maupun belanja modal. Alat yang digunakan adalah 

analisis Rasio Kemandirian Keuangan. 

b. Derajat Desentralisasi Fiskal 

      Dalam mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

melaksanakan pembangunan. Alat yang digunakan adalah analisis 

Rasio Desentralisasi Fiskal. 
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c. Efektivitas 

      Mengukur tingkat efektifitas untuk mengetahui berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data–data realisasi 

pendapatan. Alat yang digunakan untuk menegetahui tingkat efetivitas 

keuangan daerah adalah analisis Rasio Efetivitas. 

2. Perkembangan dan Prospek Keuangan 

a. Perkembangan Keuangan Daerah 

      Pengkuran perkembangan keuangan daerah untuk mengetahui 

seberapa besar perekembangan keuangan daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keuangan daerah yang dicapai 

pada setiap tahun anggaran. Alat yang digunakan untuk menegtahui 

tingkat perkembangan keuangan daerah adalah analisis Rasio 

Pertumbuhan. 

b. Prospek Keuangan Daerah 

      Prospek atau peramalan keuangan pada tahun anggaran yang akan 

datang dilakukan untuk mengetahui peramalan anggaran yang dapat 

direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan tahun dasar tahun 

anggaran saat ini. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 

prospek di masa yang akan datang adalah analisis Trend, Metode 

Kuadrat Terkecil (Least Square Mtehod). 
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3. Langkah – langkah pengukuran kinerja 

a. Menghitung kemandirian Keuangan dan kemampuan Keuangan 

Daerah 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

      Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total 

pendapatan dari pemerintah pusat serta propinsi ditambah dengan 

pinjaman daerah. Semakin tinggi tingkat rasio maka menunjukan 

semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah. Adapun 

Rumus Rasio Kamandirian Keuangan Daerah adalah :  

Pendapatan Asli Daerah

Tranfer Pusat + Propinsi + Pinjaman
x100% 

Sumber : Halim (2002) 

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

      Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk mengukur 

tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah darerah dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan pemerintahan di daerah. Rasio derajat 

desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan membandingkan PAD, 

Dana Bagi Hasil dan Sumbangan dengan total pendapatan daerah. 

Namun, dalam penelitian ini tidak dilakukan perhitungan 

sumbangan daerah dengan total pendapatan daerah di karenakan 

keterbatasan data. 
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Adapun rumus Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah : 

Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah
x100% 

Sumber : Mahmudi (2010) 

Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

Total Pendapatan Daerah
 

Sumber : Reksohadiprodjo (2000) dalam Wahyuni & Adi (2009) 

 

3) Rasio Efektivitas 

      Pengukuran tingkat efektivitas untuk mengetahui berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data–data 

realisasi pendapatan dan target pendapatan. Adapun rumus analisis 

Rasio Efektivitas adalah : 

Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan
 × 100% 

Sumber : Mahmudi (2010) 

4) Membandingkan dengan Standar Rasio Keuangan. 

      Setelah melakukan perhitungan analisis rasio-rasio 

kemandirian keuangan daerah langkah selanjutnya adalah 

menbandingkan hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah 

berdasarkan standar kemandirian keuangan, kriteria penilian 

efektivitas dan derajat desentralisasi fiskal yang telah ditetapkan. 

5) Interpretasi 

      Interpretasi dilakukan setelah perhitungan analisis kemampuan 

keuangan daerah berdasarkan standar kemandirian keuangan, 

kriteria penilian efektivitas dan derajat desentralisasi fiskal yang 
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telah ditetapkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, 

Nusa Tenggara Timur tahun anggara 2009-2014. 

b. Menghitung Perkembangan dan Prospek Keuangan Daerah 

1) Rasio Pertumbuhan 

      Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah 

dalam mempertahankan dan meningkatkan keuangan daerah yang 

dicapai dari tahun ke tahun lainya. Dalam penelitian ini rasio 

pertumbuhan yang dihitung adalah pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Perimbangan dan Total 

Penerimaan Daerah. 

  Rumus Rasio Pertumbuhan 

𝑷𝒏 − 𝒑𝟎

𝒑𝒕−𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Sumber : Widodo dalam Raman, NA., Naukoko, A.& Londah, 

A(2014) 

Dimana : 

Pn : Data yang dihitung pada tahun ke-n 

 Po : data yang dihitung pada tahun ke-0 

2) Analisis Tren, Metode Kuadrat Terkecil (least Square Method) 

      Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan 

menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil kuadrat 

selisih data asli dengan data pada garis tren. Apabila Y 

menunjukkan data asli tren dan Y’ merupakan data tren, maka 
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metode kuadrat terkecil dirumuskan ∑(𝑌 − 𝑌′)². (statistika, edisi 2-

buku1).  

Adapun umus yang digunakan adalah :

Y′ =  a + b X

Dimana : 

Y’= Nilai Tren 

a =  Nilai Konstanta (Y pada saat X = 0) 

b = Nilai Kemiringan 

     (tambahan nilai Y apabila X mengalami bertambah satu satuan) 

Untuk mendapatkan nilai a dan b digunkan rumus : 

𝑎 =
∑ Y

n
b =  

∑ XY

∑ X2

Sumber : Suharyadi & Purwanto S.K (2013) 

3) Interpretasi

      Interpretasi dilakukan setelah perhitungan analisis 

pertumbuhan dan prospek keuangan daerah telah diketahui untuk 

menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, 

Nusa Tenggara Timur tahun anggara 2009-2014. 


