
 

20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 

Untuk lokasi penelitian yang dilakukan berada di Badan Keuangan Daerah tepatnya di 

alamat Jl. Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru. 

Peneliti memilih melakukan penelitian pada lokasi tersebut karenakan ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana 

alokasi khusus terhadap kemandirian fiscal daerah kabupaten/kota provinsi Kalimantan 

Selatan. 

B. Alasan Pemilihan Objek 

 

Alasan peneliti memilih objek penelitian yaitu untuk melihat perkembangan pada 13 

kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan kemandirian fiskal 

daerah.     

C. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau 
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lebih.  Penelitian ini dimaksutkan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, 

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiskal daerah. 

D. Populasi dan teknik penentuan sampel   

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan APBD dan Laporan 

Realisasi APBD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2017. 

 Sampel dalam penelitian ini  adalah 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Selatan. Untuk kepentingan analisis, data PAD, DAU, DAK yang digunakan 

berdasarkan realisasi anggaran tahun 2013-2017,  data kemandirian daerah diukur 

dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2014-2018. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen), 

yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah Kemandirian Fiskal . 

• Variabel bebas (independen)  

1. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2004 : 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli 

Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 



22 
 

 
 

yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Dearah yang sah. Pengukuran Pendapatan 

Asli Daerah dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu 

 

 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 =  
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

2. Dana Alokasi Umum 

Pasal 1 Ayat 21 dari UU no.33/2004 menyatakan Dana Alokasi Umum adalah dana 

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana 

untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber 

pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah 

yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal 

tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat 

mengurangi disparitas fiskal (Adi, 2006).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah: 

𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐔𝐦𝐮𝐦 =  
𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐔𝐦𝐮𝐦

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
∗ 𝟏𝟎𝟎% 
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3. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus 

untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam 

Laporan Realisasi APBD. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah: 

 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐡𝐮𝐬𝐮𝐬 =  
𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐡𝐮𝐬𝐮𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

• Variabel Terikat (dependen) 

kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, rertibusi dan lain-

lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya 

apabila disertai kemandirian fiscal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah 

secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan 

sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, rertibusi dan 

sebagainya (Radianto, 1997).  

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah: 
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𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐅𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 =

 
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 

𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭/𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢+𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
∗  𝟏𝟎𝟎%   

Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin 

rendah dan demikian pula sebaliknya. 

F. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, secara berkala (time series) untuk 

melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Ketersediaan data 

merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data 

yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian.  

G. Teknik Perolehan Data 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dimana semua data diukur dalam 

skala numerik dan merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan berupa 

Laporan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017 dan Laporan Realisasi 

APBD  Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017. 
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H. Teknik Analisa Data 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan 

menggunakan software SPSS 25 . Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik. 

1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolonieritas dan 

uji heteroskedastisitas . 

a) Uji Normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji grafik dengan Normal 

Probability Plot dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). pada uji 

statistik one sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat probabilitas signifikan 

terhadap variabel. Jika probabilitas signifikan di atas 0,05, maka variabel tersebut 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013). 

b) Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2013). 
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c) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan 

atau tidak pada model regresi serta menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Penilaian uji heteroskedatisitas 

biasanya dengan melihat suatu pola tertentu pada grafik yang hasilnya nanti apabila 

pola yang dihasilkan tidak jelas maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas begitu 

juga sebaliknya apabila pola yang dihasilkan jelas maka terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). 

2. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi, mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata 

(mean) dan standar deviasi terhadap Variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan Variabel terikat (Kemandirian Fiskal). 

3. Pengujian hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu 

variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dimana model 

persamaannya sebagai berikut: 

𝐘 = ∝ + 𝛃𝟏𝐗𝟏 +  𝛃𝟐𝐗𝟐 + 𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝛆 

Ket : 

Y   = Kemandirian Fiskal  
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Α   = Konstanta 

Β1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah 

B2 = Koefisien Dana Alokasi Umum 

B3 = Koefisien Dana Alokasi Khusus 

X1= Pendapatan Asli Daerah 

X2 = Dana Alokasi Umum  

X3 = Dana Alokasi Khusus 

Ε   = Tingkat kesalahan pengganggu  

2. Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variable independen. Koefisien determinasi ini digunakan 

karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

3. Uji f  

Uji F atau pengujian secara bersama-sama ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen memiiki pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Pengukuran  pada uji ini memiliki batasan-batasan 

yang telah ditetapkan terkait simpulan hasil dalam pengujian ini. Apabila F hitung ˃ F 

tabel, maka 𝐻0 ditolak atau terdapat pengaruh antara good corporate governance, 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara 
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bersama-sama. Sedangkan, apabila F hitung ˂ F tabel maka 𝐻0 diterima atau dapat 

dikatakan tidak terdapat pengaruh antara good corporate governance, profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama.  

 

4. Uji t (t-test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap 

variabel dependen yaitu kemandirian fiskal secara parsial. 


