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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama 

digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode 

kuantitatif disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada 

filsafat positivism. Metode kuantitatif sebagai metode ilmiah atau scientific 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif,  terukur,  

rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, 

karena dengan metode ini dapat ditemukan dan di kembangkan berbagai iptek 

baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2009: 12-13).  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah semua kota/kabupaten di Provinsi Riau. 

Teknik pengembalian sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari 

populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan dalam penelitian 

ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang melaporkan secara rutin APBD 

tahun 2010-2012 dan mempublikasikan DAU, PAD, SiLPA, Luas Wilayah 

dan, Belanja Modal 
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C. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah 

kabupaten/kota Riau yang diperoleh dari website Dirjen Pertimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah.( www.djpk.depkeu.go.id).  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. 

Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data 

yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling  dengan populasi yaitu sebanyak 12 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Riau 

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi 

oleh variasi variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan 

variabel kriteria. Variasi perubahan variabel dependen ditentukan oleh 

variasi perubahan variabel independen. (Suliyanto, 2011:8). Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja modal. Dan yang dimaksud 

dengan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya 

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 
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dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas 

dan kualitas aset. Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) 

kategori utama (Syaiful, 2006) :  

1.Belanja Modal Tanah  

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  

5. Belanja Modal Fisik Lainnya  

 
 

Variabel belanja modal dapat diukur dengan : 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Variabel Independen 

 Variabel Independen adalah variabel yang memengaruhi atau 

menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini 

sering disebut dengan variabel predikator. Variasi perubahan variabel 

independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen. 

(Suliyanto, 2011:7).Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer 

dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 

Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 

Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya 
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pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuha daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk 

daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 

Dimana:  

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal  

b. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai 

berikut :  

1. Hasil Pajak Daerah  

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan  

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
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Formula PAD tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS 

Dimana: 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

HPD = Hasil Pajak Daerah 

RD  = Retribusi Daerah 

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah 

LPS = lain-lain Pendapatan yang Sah  

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan 

PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan 

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan 

penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada 

fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa 

dana kegiatan lanjutan.  

d. Luas Wilayah 

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah 

akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah 

yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak 
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sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan 

dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis atau regresi,maka dilakukan 

terlebih dahulu uji asumsi klasik.Uji asumsi klasik meliputi: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Nilai residual dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Untuk menguji 

normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk 

terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel maka 

model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. 

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL dan 

VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
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Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dinyatakan tidak terdapat 

gejala multikolinier. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat 

homoskedastisitas.Pengujian ini menggunakan Uji Glejser dengan 

meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. 

d. Uji Otokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau 

ruang.Teknik pengujian otokorelasi yang dipakai adalah Durbin 

Watson. (Suliyanto:2011). 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan alat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari 

persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary 

Least Squares – OLS) untuk menganalisis pengaruh DAU, PAD, 

SiLPA, dan luas wilayah dalam hubungannya dengan alokasi belanja 

modal.  

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat 

diformulakan sebagai berikut: 
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Dimana:  

α = konstanta  

βi = intersep/slope/koefisiean regresi  

BM = Belanja Modal  

DAU = Dana Alokasi Umum  

PAD = Pendapatan Asli Daerah  

SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

LUAS = Luas Wilayah  

t = periode  

e = error 

b. Uji statistik t 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung 

atau tidak. Variabel bebas akan memiliki pengaruh yang berarti jika 

nilai t hitung variabel bebas tersebut lebih besar dibandingkan dengan 

nilai t tabel. (Suliyanto, 2011:62). 

Cara untuk melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

- Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau 

lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang 

menyatakan b1 = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 

(dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

BM = α + β1DAUt + β2PADt + β3SiLPAt + β4LUAS + e  
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- Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. (Ghozali, 2011: 99) 

c. Uji Statistik F 

 Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen atau bebas yang di masukkan kedalam model 

mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Dengan kata lain uji ini untuk mengetahui apakah 

model penelitian ini merupakan model yang  fit atau tidak . 

Kriteria pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut: 

- Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat 

ditolak   pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita 

menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nial F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 

ditolak dan menerima Ha. (Ghozali, 2011: 98). 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin 

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti 

semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan dengan nilai adjusted R Square bukan R Square dari 

model regresi karena R Square bias terhadap jumlah variabel dependen 

yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R Square dapat 

naik turun jika suatu variable independen ditambahkan dalam model 

(Ghozali, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


