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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten 

di Provinsi Lampung berjumlah 14 kabupaten dan kota. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Lampung pada tahun 2008-2012. Data sampel diambil dengan 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu: 

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang mempublikasikan 

laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2008-2012. 

2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun 

waktu 2008 -2012. 

Dari 14 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 

10 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian. Sumber 

data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website 

www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2008-2012 dapat 

diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).  
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3.2. Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari 

dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id. Dari laporan 

realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus. Variabel Pertumbuhan Ekonomi yang 

diproksikan oleh PDRB  dan PAD bersumber dari BPS Lampung melalui 

www.bps.go.id/lampung.  

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

 

3.3.1 Variabel Penelitian  

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai 

(Sekaran, 2002). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan 

variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya 

(Sekaran, 2002 : 30). Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris mengenai 

pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung.  

 

3.3.1.1 Variabel Bebas (Independen)  

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena veriabel ini 

tidak dipengaruhi oleh variabel antiseden (sebelumnya). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK).  
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3.3.1.2 Variabel Terikat (Dependen)  

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini 

dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

belanja modal. 

 

3.3.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Sekaran, 2002). 

Variabel Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita 

(Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif 

yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu 

tahun tertentu.  Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus : 

 

 

 

Dimana dalam pengukurannya menggunakan skala rasio. 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 

 

Variabel Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 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 merupakan sumber 

penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai 

modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha 

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

Pertumbuhan Ekonomi = (𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1)  x 100% 

PDRBt-1 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus : 

 

 

 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 

 

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). 

 

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal 

dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana 

Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos 

dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumusan alokasi Dana 

Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

Dimana, 

 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 

Variable 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 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 



40 

 

nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat 

dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. 

Variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 

Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung 

dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel ini diukur 

dengan : 

 

 

 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 

 

3.4. Metode Analisis  

3.4.1. Statistik Deskriptif  

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian 

tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

Pertumbuhan ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.  

 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi: 

1. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 

    Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 

    Irigasi dan Jaringan + belanja Aset Lainnya 
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digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

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

Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal 

probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal. Data 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 mengikuti 

garis diagonalnya (Ghozali, 2005). 

2. Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

variable independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain 

dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap 

multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variable dependen. Deteksi multikolinieritas pada 

suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih 

dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 

maka Tolerance = 1/10 = 0,1. 

3.  Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan 

pengamatan yang lain, atau homokesdastisitas. Menurut Ghozali (2005: 107) 

model regresi yang baik adalah model yang homoskesdatisitas atau tidak 
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terjadi heteroskedastitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan Uji Glesjer. Asumsi utama 

Uji Glesjer yaitu dengan melakukan regresi variabel independen terhadap 

residual (Ghozali, 2005: 111). 

4.  Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

Watson (Durbin-Watson Test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi 

serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji 

statistik Durbin.Watson (DW test), dimana hasil pengujian ditentukan 

berdasarkan nilai Durbin-Watson (Wardani, 2008).  

Tabel 3.1 

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

DW Kesimpulan 

< 1,414  Ada autokorelasi positif 

1,414 - 1,724 Tanpa kesimpulan 

1,724 - 2,276 Tidak ada autokorelasi 

2,276 - 2,586 Tanpa kesimpulan 

> 2,586 Ada auotokorelasi negative 

 Sumber : Wardani, 2008 
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3.4.3. Model Pengujian Hipotesis  

3.4.3.1 Uji Regresi Berganda 

Regresi linier berganda adalah untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih 

variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2005). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DBH, DAU 

dan DAK. Sedangkan variabel dependennya adalah Anggaran Belanja Modal. 

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Model regresi yang digunakan adalah: 

 

 

  Y = α + β1PE_PDRB + β2PAD + β3DBH + β4DAU + β5DAK + e  

 

 Dimana :  

 Y   = Anggaran Belanja Modal (ABM)  

 α    = Konstanta  

 β    = Slope atau Koefisien Regresi  

 PE_PDRB  = Pertumbuhan Ekonomi _Produk Domestik Regional Bruto 

 PAD    = Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

DBH  = Dana Bagi Hasil (DBH) 

 DAU   = Dana Alokasi Umum (DAU)  

 DAK  = Dana Alokasi Khusus (DAK)  

 e   = error 

 

Regresi linier berganda pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 
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0,05 (α=5%). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang diuji secara bersama – sama (simultan) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap koefisien 

regresi linier berganda secara simultan dilakukan uji t pada tingkat keyakinan 

95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) = 5%.  

Kriteria pengambilan keputusan atas uji t antara variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu:  

 Probabilities value (p) > 0,05 maka Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

 Probabilities value (p) < 0,05 maka Ha  diterima. Artinya ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.  

 

3.4.3.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan 

antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya 

nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 
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3.4.3.3 Uji F  

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tergantung secara simultan (Gujarati, 1999). Pedoman untuk menerima 

atau  menolak hipotesis sebagai berikut : 

 Probabilities value (p) > 0,05 maka Ha ditolak. Artinya 

tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

 Probabilities value (p) < 0,05 maka Ha  diterima. Artinya ada 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan. 

 

3.4.3.4 Uji t  

Uji Statistik t untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat 

keyakinan 95% (α =0,05). Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan 

menganggap variable independen lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan 

untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu : 

 Probabilities value (p) > 0,05 maka Ha ditolak. Artinya 

tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

 Probabilities value (p) < 0,05 maka Ha  diterima. Artinya ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 


