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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

      Penelitian ini dilakukakn di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah Porvinsi Nusa Tenggara Timur yang banyak 

mengalami kebocoran, kurangnya transparansi,kurang efisien,kurang efektif dan 

tidak akuntabel, maka penulis memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama satu tahun 

anggaran sehingga dapat menjadi satu informasi yang penting, terutama untuk 

membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah 

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu dan telah berhasil 

mengelola keuangannya dengan baik apa sebaliknya. 

B. Jenis Penelitian  

      Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

melakuakan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah-maslah yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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C. Jenis Data dan Sumber Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa 

data yang diperoleh dari laporan tahun 2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggaran 

Timur yang berupa data realisasi Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Data diperoleh dari instasi terkait, yakni dari Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau dokumen yang 

sudah ada melalui instansi terkait, yakni Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI) berupa data realisasi APBD Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014. 

E. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh 

unutk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

      Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan 

daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Rasio Keuangan  

a. Rasio Desentralisasi Fiskal 

      Tingkat pengukuran Desentralisasi Fiskal ini dapat menunjukan tingkat 

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan. Alat analisis yang 

digunnakan untuk dapat menentukan tingkat Desentralisasi Fiskal adalah dengan 

menggunakan analisis rasio desentralisasi fiskal 

      Analisis tingkat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menggunakan rasio 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Berikut ini 

adalah formula untuk dapat mengukur tingkat desentralisasi fiskal adalah sebagai 

berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑭𝒊𝒔𝒌𝒂𝒍 =
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
 x 100%  

  Sumber: Bisma dan Susanto, 2010 

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

      Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah perbandingan dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total bantuan daerah dan pinjaman daerah. 

Dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat melihat 

kondisi keuangan daerah dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. 

      Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan 

rasio Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat 
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dan pinjaman. Namun, pada penelitian ini tidak dapat digunakan pinjaman karena 

pada Laporan Realisasi Anggaran ditunjukan pada Tahun anggaran 2014 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memperoleh pinjaman daerah. 

Berikut adalah fomula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑲𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊𝒂𝒏 =
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 (𝑷𝑨𝑫)

𝑩𝒂𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝑷𝒖𝒔𝒂𝒕 + 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏
 

Sumber :Halim,2002 

c. Efektivitas 

      Pengukuran tingkat efektivitas ini mengetahui berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan anggran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target 

pendapatan. Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas adalah 

rasio efektivitas. 

      Analisis tingkat efektivitas diukur dengan menggunakan realisasi penrimaan 

PAD terhadap target penerimaan PAD dikalikan 100%. Kemampuan keuangan 

daerah dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 

sebesar satu atau 100%. Namun dengan demikian, semakin baik (Halim,2002). 

Berikut ini adalah formula untuk mengukur tingkat efektivitas suatu daerah.  

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =  
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Sumber: Halim, 2002 
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d. Efisiensi 

      Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi 

dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan 

membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data 

realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Alat yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi adalah dengan analisis rasio efisiensi. 

      Analisis tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara besarnya 

pengeluraran belanja dengan realisasi pendapatan dikalikan 100%. Kinerja 

pemerintah daerah dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 

100%. Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin baik 

(Halim,2002). Berikut ini adalah formula untuk mengukur tingkat efisiensi suatu 

daerah: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =  
𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Sumber: Halim,2002 
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2. Kemampuan Keuangan Daerah 

a.Analisis Kinerja PAD melalui Share dan Growth 

      Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan 

daerah. Rasio ini dapat mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah 

dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat 

digunakan untuk melihat kapsitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan 

Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1. Rasio ini 

digunakan untuk melihat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. 

      Analisis kemampuan keuangan daerah diawali dengan Perhitungan dan 

Analisis Kinerja PAD melalui ukuran share dan growth. Adapun formula untuk 

perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share dan growht adalah 

sebagai berikut: 

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 =  
𝐏𝐀𝐃

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 =
𝑷𝑨𝑫𝒊 − 𝑷𝑨𝑫𝒊 − 𝟏

𝑷𝑨𝑫𝒊 − 𝟏
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

Keterangan: 

PADi  = Pendapatan Asli Daerah periode i 

PADi-1= Pendapatan Asli Daerah periode i-1 

 

 

Sumber: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam 
(Bisma, 2010) 
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b. Indeks elastisitas 

      Dalam menganalisis elastisitas (kepekaan) PAD terhadap PDRB adalah 

dengan menggunakan konsep koefisiensi elastisitas yang dapat mendukung 

perubahan PAD. Dalam hal ini koefisiensi elastisitas dipengaruhi oleh perubahan 

PAD dan perubahan PDRB. Dengan diketahuinya elastisitas PAD dapat diketahui 

kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Jika lebih besar atau sama dengan 

satu persen akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan PAD lebih besar 

dari satu. Ini mengandung arti PAD daerah tersebut elastis. 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵
× 100% 

      Dengan menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian 

mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun 

metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rerata hitung dan indeks 

pertumbuhan (growht), Indeks Elastisitas dan Indeks Share. Untuk menata ke tiga 

komponen indeks tersebut, ditetapkan dengan nilai maksimum dan nilai 

minumum dari masing-masing komponen tersebut. Untuk menyusun indeks, 

setiap komponen IKK dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan umum 

berikut: 

𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐗 =  
((𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐗Hasil Pengukuran) − (𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐗Kondisi Minimum))

((𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐗Kondisi Maksimum) − (𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐗Kondisi Minimum))
 

Sumber: Bappenas, 2003 
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      Berdasarkan persamaan diatas, maka persamaan Indeks Kemampuan 

Keuangan (IKK) dapat dijabarkan sebagai berikut: 

𝑰𝑲𝑲 =
(𝑿𝑮 + 𝑿𝑬 + 𝑿𝑺)

𝟑

Sumber: Bappenas,2003 

Keterangan: 

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD) 

XE = Indeks Elastisitas 

XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD) 

Kemudian mengklasifikaasi dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah 

berdasarkan Metode Kuadran (lihat tabel 2.5) 

c. Pemetaan dan Analisis kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode

Kuandran dan Metode Indeks 

      Metode kuadran merupakan salah satu cara untuk menampilkan peta 

kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuandran ditentukan oleh besaran 

dari nilai share dan growth. Dengan nilai share dan growth maka dapat diketahui 

Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi kuandran berapa. 

      Metode indeks merupakan rata-rata hitung dari indeks growth, indeks 

elastisitas, dan indeks share. Tujuan dari analisis kemampuan keuangan dengan 

menggunakan metode indeks ini adalah untuk melihat tingkat kemampuan 

keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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3. Membandingkan dengan Standar Rasio Keuangan  

      Setelah melakukan pengukuran terhadap rasio keuangan daerah dan 

kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan, 

dan langkah berikutnya adalah dengan membandingakan hasil perhitungan 

analisis dengan standar yang telah ditetapkan. 

4. Interpretasi 

      Setelah selesai melakukan perhitungan analisis dan kemudian 

membandingakan hasil dari analisis dengan standar yang telah ditetapkan, langkah 

terakir adalah menginterprestasikan hasil analisis yang telah dibandingan dengan 

standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah 

daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014. 


