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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek 

penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti, 

sedangkan subjek penelitian adalah tempat variabel melekat (Arikunto, 2002:15). 

Obyek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek 

penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan 

hal-hal lain jika dianggap perlu (Husein, 2004:303). Obyek penelitian yang 

dilakukan penulis adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap struktur belanja daerah. Dimana Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan 

struktur belanja daerah sebagai variabel dependen.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 

2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam 

daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah (Mardiasno, 

2002:132). Kontribusi yang dicapai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun 

daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dari 

Laporan APBD seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013. 

3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (Bastian, 2003:84). Dana Alokasi 

Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

Dana Alokasi Umum (DAU) pada suatu daerah ditentukan sesuai besar kecilnya 

celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan 

potensi daerah.

Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diketahui dari 

Laporan APBD seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013. 

3.2.3 Struktur Belanja Daerah

Belanja merupakan konsekuensi karena adanya program dan kegiatan serta 

memiliki karakter bahwa masukan alokasi belanja yang dapat diukur dan 

diperbandingkan dengan keluarannya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran 

pemerintaha daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). Struktur Belanja 
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Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam

Laporan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2010-

2013. Klasifikais belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah menurut kelompok 

belanja terdiri dari belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

dan belanja modal) dan belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, nbantuan keuangan, belanja tak terduga),  

sedangkan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan 

menjadi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, 

dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer

(belanja bagi hasil dan bantuan keuangan). 

Dalam penelitian ini, belanja daerah dapat diketahui dari Laporan APBD 

seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 

2007).  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Jadi populasi 
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bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Pemerintah seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 

Kabupaten dan 9 Kota.

Sampel dalam penelitian ini adalah Semua Kabupaten/Kota yang 

menyampaikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di jawa Timur 

Tahun Anggaran 2010-2013 yang terdapat pada situs Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

dengan sampel penelitian sebanyak 152 daerah, dimana jumlah tersebut diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut:

N    = Jumlah daerah X Periode penelitian

            = 38 X 4 tahun

= 152

3.4 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Data adalah fakta dari sesuatu, kejadian, aktifitas dan transaksi yang dicatat, 

diklasifikasikan dan disimpan berupa angka, tulisan, gambar, suara ataupun tokoh 

namun belum diorganisasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti. Data yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang sudah tersedia, sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan

(Sarwono, 2006). 
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Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Ralisasi 

APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Situs Dirjen 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Berdasarkan laporan 

APBD diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah. 

Data di atas dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang dilakukan 

dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung semua data yang berhubungan 

dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil 

seluruh populasi yaitu sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Analisis 

data berasal dari hasil pengumpulan data. Data yang telah terkumpul, bila tidak 

dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data 

yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini 

berfungsi untuk mamberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu 

(Kasiram, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum,

pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan

melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran,

1992).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan 

menggunakan model Regresi Linear Berganda. Regresi linear berganda adalah 
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analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara  peubah respon (Variabel 

Dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor 

(Variabel Independen). 

Pengertian Variabel Dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variable Independen 

(bebas) merupakan variabel yang menjadi sebuah perubahan atau timbulnya 

variable terikat (Sugiyono, 2007:39). Dalam penelitian ini, terdapat dua 

komponen dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen yang akan dianalisis 

pengaruhnya terhadap struktur belanja daerah sebagai variabel dependen. 

Untuk masuk ke model regresi linear berganda tersebut, data harus diuji 

asumsi klasik terlebih dahulu, dengan tujuan  untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh benar-benar memenuhi syarat, sebagai asumsi dasar dalam analisis 

regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan Heterokedastisitas. Perhitungan analisis data seluruhnya akan 

dibantu dengan menggunakan teknologi komputer yaitu microsoft excel dan

software statistika yaitu program SPSS 17 for Windows. Tahap-tahap pengujian  

yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan 

sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul 



68

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:169).

Penyajian statistik deskriptif dimaksudkan untuk melihat profil dari data-data 

yang akan digunakan dalam penelitian dengan hubungan yang ada antar variabel 

yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan persentase 

Belanja Daerah.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda, maka diperlukan 

pengujian asumsi klasik meliputi:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Seperti 

diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005 : 18).

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. 

Distribusi tersebut normal atau tidak, dapat dilihat dengan cara menganalisis 

grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
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mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Jika residual berasal dari distribusi 

normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak sekitar garis lurus, terlihat 

bahwa sebaran data pada gambar diatas hampir semuanya pada sumbu normal, 

maka dapat dikatakan bahwa pernyataan normalitas dapat dipenuhi. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain 

dalam satu model (Nugroho, 2005:58). Selain itu uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (Ghozali, 2006). 

Pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel 

independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen. Pendeteksian terhadap multikolinearitas berfungsi untuk 

menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Cara untuk
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mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini 

yaitu dengan melihat dari:

 Nilai Tolerance 

Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami Multikolinearitas 

dengan mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

 Variance Inflation Factor (VIF).

Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami Multikolinearitas 

pada masing-masing veriabel independen.

Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas data yang diregres adalah dengan melihat nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF >10. Jika nilai tolerance valuediatas 0,10 atau nilai 

Variance Inflation Factors (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali, 2006). 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi dalam hal 

variabel independen. Uji autokorelasi  bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2006: 95). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu 

observasi ke observasi lainnya. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi 
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yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih, 2000).

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan 

Uji Durbin-Watson (DW test). (Ghozali, 2006). Karena Uji Durbin-Waston ini 

yang umum digunakan. Adapun cara mendeteksi terjadinya Autokorelasi secara 

umum dapat diambil patokan sebagai berikut (Singgih, 2000) :

 Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

 Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

 Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan 

lain,atau bisa disebut dengan homokesdastisitas dan jika model regresi yang tidak 

baik adalah model regresi yang memiliki perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan dengan penamatan lain disebut dengan heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik 

scatterplot. 
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Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003 : 402) :

 Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat 

situasi heteroskedastis.

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi situasi heterokedastis.

3.5.3 Model Regresi

Adapun model analisis yang digunakan untuk pembahasan dalam penulisan 

ini adalah metode regresi linear berganda. Analisis regresi sebagai kajian terhadap 

hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the 

explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the 

explanatory). (Gujarati, 2006). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel 

terikat (dependen) dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas 

(independen). Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut 

regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel 

bebas akan dikenakan kepada variabel terikat. Dimana model ini merupakan alat 

analisis bersifat kuantitatif yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis 

pertama dan kedua. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi

variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Model analisis 

ini digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap struktur belanja daerah 

Klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri 

dari belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah daerah. Sedangkan 

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi 

belanja operais, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. 

Bentuk persamaan umum regresi dan hubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut :

Persamaan umum 

Y= a + bX

Hubungan antar variabel

Y1= a+ b1 X1+ b2 X2+ e1

Y2= a+ b1 X1+ b2 X2+ e2

Y3= a+ b1 X1+ b2 X2+ e3

Y4= a+ b1 X1+ b2 X2+ e4

Y5= a+ b1 X1+ b2 X2+ e5

dan 

Y6= a+ b1 X1+ b2 X2+ e6

dimana :

Y1    = Variabel dependen Belanja Langsung

Y2    = Variabel dependen Belanja Tidak Langsung

Y3    = Variabel dependen Belanja Operasi

Y4    = Variabel dependen Belanja Modal

Y5     = Variabel dependen Belanja Tak Terduga
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Y6     = Variabel dependen Belanja Transfer

X1     = Variabel independen PAD

X2    = Variabel independen DAU

a   = Konstanta (yang merupakan rata-rata nilai Y pada saat nilai X1 dan   

X2= 0)

b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) untuk masing-

masing variabel X

e    = Standard error (menunjukkan bagaimana tingkat fluktuasi dari penduga 

atau statistik)

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi 

Umum (DAU)) sebagai (variable independent) terhadap persentase belanja daerah 

(belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja operasi, belanja modal, belanja 

tak terduga, dan belanja transfer,) sebagai (variable dependent ). Penelitian ini 

menggunakan koefisien keyakinan sebesar 95% atau derajat kesalahan (α) sebesar 

5% (α= 5%). Dalam pengujian hipotesis ini statistik uji yang digunakan adalah t-

test. Selain itu perlu dilakukan uji kecocokan model yang diukur dengan 

menghitung koefisien deteminasi (R2).

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis, daerah dimana Ho ditolak (Ghozali, 

2006). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah dimana Ho diterima.
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Pengujian hipotesis menggunakan 2 uji sebagai berikut:

1. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2006). Uji t statistik untuk menguji pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa 

variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% (α =0,05). 

Pengujian hipotesis dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen yang ada di dalam model 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini 

diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel 

independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar 

model. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik 

pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, jika 

Nilai R2 kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas, dan jika Nilai R2 mendekati satu 

maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat luas sehingga hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen akan amat luas.


