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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten dan 

kota yang relatif banyak, yaitu 38 daerah. Hal tersebut memungkinkan adanya 

perbedaan yang relatif besar terkait dengan penerimaan daerah maupun transfer 

fiskal yang diterima pada masing-masing daerah. Dengan adanya kondisi tersebut 

maka dapat diduga akan menimbulkan fiscal stress yang relatif besar dengan 

kondisi kinerja keuangan daerah yang berbeda-beda pula. Penelitian dilakukan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur karena rata-rata pada daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur terjadi defisit anggaran sehingga hal tersebut menunjukkan 

adanya gejala terjadinya fiscal stress. 

B. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu 

dilakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan 

(Sugiyono,2012). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono and 
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Kualitatif Dan, 2011). Penelitian deskriptif ini dilakukan bertujuan untuk 

memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi secara sistematis  secara akurat dan 

faktual sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Melalui pendekatan deskriptif ini, 

maka diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai variabel yang berpengaruh 

terhadap fiscal stress 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel. Dalam penelitian ini data 

yang digunakan yaitu data sekunder dengan periode tahun 2013-2017. Penelitian 

ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder  berbentuk time series dari tahun 

2013 sampai dengan 2017 dan data cross section yang terdiri atas 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  Adapun data diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan (DJPK) serta instansi terkait, internet, penelitian terdahulu, dan literatur-

literatur yang terkait dengan penelitian ini. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono,2012). Populasi pada 

penelitian ini adalah adalah seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakterisik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2008:116). Sampel yang diambil harus memiliki karakteristik populasi 

(representatif). Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan metode 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 
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populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono:2008). Melalui metode pengambilan 

data sampling jenuh, sampelnya adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Jawa Timur. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan (Sugiyono,2012). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini periode pengamatan tahun 2013-2017, yaitu: 

1. Variabel Terikat atau Dependent (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fiscal 

Stressatau tekanan fiskal (Y).Fiscal stress menggambarkan 

ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi standar operasi, hutang, 

kebutuhan masyarakat, dan sumber daya dari tahun ke tahun secara 

berturut-turut. Definisi lain adalah suatu konsidi dimana terjadi 

ketidakseimbangan dalam pelayanan publik yang diinginkan dengan 

yang disediakan pemerintah, dengan kata lain adanya ketidakseimbangan 

antara penerimaan dan pengeluaran. Fund Balance (saldo dana) 

merupakan indikator/ukuran penting yang mengindikasikan suatu daerah 

mampu mengkontrol fiscal stress atau tidak (Arnett, 2011). Semakin 

positif Fund Balance (penerimaan daerah > belanja daerah) maka 

semakin kecil kemungkinan bahwa daerah tersebut mengalami fiscal 
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stress. Dalam penelitian ini fiscal stress menurut Arnet (2011) diukur 

dalam rumus sebagai berikut: 

Fiscal Stress = PAD – Belanja Modal 

2. Variabel Bebas atau Independent (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2012). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: 

a) Rasio KemandirianKinerja Keuangan Daerah (X1) 

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besarnya PAD dengan penerimaan transfer dari 

pusat (Halim, 2007). Rasio kemandirian digunakan untuk melihat 

kemampuan suatu daerah dalam menggal dan mengelola sumber-

sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Rasio 

kemandirian kinerja keuangan daerah menurut Halim (2007) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧 =
𝐏𝐀𝐃

𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧
× 𝟏𝟎𝟎% 

b) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di suatu daerah. PDRB per kapita memberikan 

gambaran mengenai seberapa besat pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar konstan 

berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita 
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penduduk suatu wilayah (jatim.bps.go.id). Pertumbuhan PDRB dalam 

Firstanto (2015) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐏𝐏𝐃𝐑𝐁 (𝐭) =  (
𝐏𝐃𝐑𝐁𝐭 − 𝐏𝐃𝐑𝐁𝐭−𝟏

𝐏𝐃𝐑𝐁𝐭−𝟏
) × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

PPDRB (t) = Pertumbuhan ekonomi periode t 

PDRBt  = PDRB periode t 

PDRBt-1  = PDRB periode t-1 

c) Pertumbuhan Belanja Modal (X3) 

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang 

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset 

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 

bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja 

administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal merupakan salah 

satu indikator pengeluaran pemerintah. Di mana apabila semakin 

tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi pula pengeluaran 

pemerintah. Namun sebaliknya, apabila pertumbuhan belanja modal 

semakin tinggi, semakin tinggi pula potensi penerimaan daerah dapat 

diharapkan (expected revenues) di masa mendatang. Konsekuensinya, 

semakin rendah kemungkinan suatu daerah mengalami fiscal stress. 

Pertumbuhan belanja modal dalam Firstanto (2015) dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐏𝐁𝐌 (𝐭) =  (
𝐁𝐌𝐭 − 𝐁𝐌𝐭−𝟏

𝐁𝐌𝐭−𝟏
) × 𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan: 

PBM (t)  = Pertumbuhan belanja modal periode t 

BMt  = Belanja modal periode t 

BMt-1  = Belanja Modal periode t-1 

d) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:96). PAD 

merupakan sumber penerimaan daerah yang antara lain dapat berupa 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 

penerimaan lain-lain. Pertumbuhan PAD dijadikan sebagai variabel 

untuk melihat bagaimana perkembangan capaian sumbangan daerah 

dalam total penerimaan pemerintah dalam periode penelitian. 

Pertumbuhan PAD dalam Firstanto (2015) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐏𝐏𝐀𝐃 (𝐭) = (
𝐏𝐀𝐃𝐭 − 𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏

𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏
) × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

PPAD (t) = Pertumbuhan pendapatan asli daerah periode t 

PADt  = Pendapatan asli daerah periode t 

PADt-1  = Pendapatan asli daerah periode t-1 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

menggunakan teknik observasi. Di mana observasi dilakukan tidak semata-mata 
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hanya mengukur dari sikap responden melalui wawancara dan angket, melainkan 

dilakukan dengan mengamati dari data-data berbagai situasi dan kondisi yang 

sedang terjadi. Selain itu, dilakukan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan studi pustaka. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran 

secara komprehensif dan lebih jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, 

serta referensi-referensi dari literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi fiscal stress 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017 dengan menggunakan 

model analisis adalah: 

𝐹𝑆𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐾𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝐵𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝛼𝑖 = efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke- 

i/intersep 

𝛽  = parameter regresi 

FS  = Fiscal Stress 

KK  = kinerja keuangan (rasio kemandirian) 

PPDRB  = pertumbuhan produk domestik regional bruto 

PBM  = pertumbuhan belanja modal 

PPAD = pertumbuhan pendapatan asli daerah 

𝜀𝑖𝑡  = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik 

𝑖  = Kabupaten/Kota 
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𝑡  = tahun 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk memberi gambaran atau 

mendeskripsikan suatu obyek yang akan diteliti melalui sampel atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku secara umum. 

1. Analisis Regresi Data Panel 

Dirumuskan dengan: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝛼𝑖= efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke- i 

𝛽 = parameter hasil observasi 

𝑋𝑖𝑡 = observasi ke- it dari variabel bebas 

𝜀𝑖𝑡 = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik 

2. Penentuan Model Estimasi 

a. Model Pooled atau Common Effects (CE) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Model ini merupakan model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa 

tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep 

sama), karena semua keheteogenan sudah dijelaskan oleh variabel 

independen. 

b. Model Fixed Effects (FE) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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Model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar individu yang 

tidak terobservasi (tidak tergantung waktu/ time invariant). 

c. Model Random Effects (RE) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Jika 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model tersebut disebut 

dengan model Random Effects (RE). 

3. Penentuan Metode Estimasi 

a. Uji Chow (Likelihood) diasumsikan bahwa: 

H0 = Model CE lebih sesuai 

H1 = Model FE lebih sesuai 

Jika Prob.F >α = 0,05 maka H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa model 

CE lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan model FE. 

b. Uji Hausman diasumsikan bahwa: 

H0 = Model RE lebih sesuai 

H1 = Model FE lebih sesuai 

Jika Prob.F >α = 0,05 maka H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa 

model RE lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan model FE. 

c. Uji Legrange Multiplier (Breush Pagan) diasusikan bahwa: 

H0 = Model CE lebih sesuai 

H1 = Model RE lebih sesuai 

Jika Prob.F >α = 0,05 maka H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa 

model CE lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan model RE. 

4. Uji Statistik 
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a. Uji Parsial (Uji t), dilakukan untuk menguji masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kriteria Uji t: 

• Apabila Prob.t > α = 0,05 maka H0 diterima, berarti variabel independen 

(X1 dan X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap bariabel 

dependen (Y). 

• Apabila Prob.t < α = 0,05 maka H0 ditolak, berarti variabel independen 

(X1 dan X2) berpengaruh secara parsial terhadap bariabel dependen (Y). 

b. Uji Serentak (Uji F), dilakukan untuk mengetahui kontribusi seluruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Kriteria 

Uji F: 

• Apabila Prob.F > α = 0,05 maka H0 diterima, berarti variabel 

independen (X1 dan X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap bariabel 

dependen (Y). 

• Apabila Prob.F < α = 0,05 maka H0 ditolak, berarti variabel independen 

(X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap bariabel dependen (Y). 

c. Uji R-squared, dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel 

independen dalam memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R-

squared (R2) berkisar antara 0 ≤ R2 ≤ 1, apabila semakin mendekati angka 1 

maka model variasi variabel dikatakan baik. 


