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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi objek penlitian adalah besar realisasi dan target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui berapa besar realisasi dan 

efektifitas penerimaan daerah terhadap PAD. 

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulka 

oleh pihak lain dan sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dengan cara membaca dan memperlajari literatur kepustakaan dan 

keterangan-keterangan yang dipergunakan sebagai pendukung data primer. 

B. Teknik Pengambilan Data 

1. Dokumentasi 

Suatu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan data-

data yang dikeluarkan pemerintah setempat. 

2. Interview 

Suatu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara 

langsung dengan aparat yang bersangkutan dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban secara langsung. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Suharsimi (1996) variabel adalah obyek penelitian atau yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitia. Sesuai dengan permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini menggunakan beberapa varaibel yaitu: 

1. Variabel terikat Y 
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Yaitu variabel yang tergantung pada variabel lainnya atau variabel yang 

dapat dipengaruhi variabel lainnya. Adapun yang menjadi variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Daerah dalam 

bentuk persen. 

2. Variabel bebas X 

Yaitu variabel yang menentukan besar kecilnya nilai dari pada variabel 

tergantung atau yang menjadi sebab perubahan. 

Adapun yang menjadi variabel bebas adalah: 

X1 = waktu (yang ditunjukkan dengan tahun). 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menekankan 

bahwa peneliti hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu 

obyek atau keadaan yang sebenarnya dan dengan tidak menarik suatu 

kesimpulan umum mengenai permasalahan yang dianalisa. 

a. Untuk menjawab tujuan penelitian tentang kontribusi PAD 

digunakan analisa kontribusi. 

- Analisa kontribusi 

Analisa kontribusi ini digunakan untuk mengetahui berapa besarnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah, maka 

dibandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

penerimaan daerah. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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      Jumlah PAD 

Kontribusi =  X 100% 

                            Penerimaan daerah 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal 

Prosentase PAD Tingkat Desentralisasi 

0,00 - 10,00 Sangat Kurang 

10,01 - 20,00 Kurang 

20,01 - 30,00 Sedang 

30,01 - 40,00 Cukup 

40,01 - 50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma 

(2010:78) 

 

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kota Malang. 

Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun 

selama 5 tahun, kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi 

dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan 

yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa 

besar peran PAD terhadap penerimaan daerah. 
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b. Untuk menjawab tujuan penelitian tentang rasio kemandirian 

digunakan analisa rasio kemandirian. 

- Analisa rasio kemandirian 

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2002) : 

                                   PAD 

Rasio Kemandirian =              X 100% 

                            Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi + Pinjaman 

 

Tabel 3.2 

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 

Rendah Sekali 0% - 25% 

Rendah 25% - 50% 

Sedang 50% - 75% 

Tinggi 75% - 100% 

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 / 1996 

 

c. Untuk menjawab tujuan penelitian tentang prospek PAD digunakan 

analisa regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX1  
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Dimana : 

Y = Rasio Kemandirian Daerah 

X1 = waktu (ditunjukkan dalam tahun) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi rasio kemandirian daerah 

E. Proses Analisis 

1. Menghitung kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah, 

kemandirian keuangan daerah. 

2.  Membandingkan hasil perhitungan dengan standar. 

3.  Interprestasi / pembahasan. 


