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 III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai : 

- Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap  fiscal stress Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

- Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap  fiscal stress Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 

Penelitian ini mengambil studi wilayah pada tingkat daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung. Untuk keperluan analisis jumlah kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung akan menggunakan 14 Kabupaten/Kota. Dengan demikian, daerah 

daerah yang diamati dan akan dianalisis yaitu : 

1) Kota Bandar Lampung 

2) Kabupaten Lampung Selatan 

3) Kabupaten Lampung Tengah 

4) Kabupaten Lampung Utara 

5) Kabupaten Lampung Barat 

6) Kabupaten Tanggamus 

7) Kabupaten Tulang Bawang 

8) Kabupaten Lampung Timur 



38 
 

9) Kabupaten Way Kanan 

10) Kota Metro 

11) Kabupaten Mesuji 

12) Kabupaten Pesawaran 

13) Kabupaten Pringsewu 

14) Kabupaten Tulang Bawang Barat  

 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008) populasi mempunyai pengertian sebagai berikut : 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2012 yang 

berjumlah 14 Kabupaten/Kota. 

 

Menurut Sugiyono (2008:116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut.” Pada penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh. Sugiyono (2008:61) 

menyatakan bahwa “sampel adalah teknik pengambilan sampel bila semua 

populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan teknik sampling jenuh sebagai 

teknik pengambilan sampel adalah karena jumlah populasi relatif kecil yaitu 14 

Kabupaten/Kota atau kurang dari 30. Berikut tabel populasi kabupaten/kota se-

Provinsi Lampung. 
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Tabel  2. Populasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 

No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 

1 Lampung Barat 8 Tulang Bawang  

2 Tanggamus 9 Pesawaran 

3 Lampung Selatan  10 Pringsewu 

4 Lampung Timur 11 Mesuji 

5 Lampung Tengah 12 Tulang Bawang Barat  

6 Lampung Utara 13 Bandar Lampung 

7 Way Kanan 14 Metro 

 

Tabel  3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab/kota se Provinsi 

Lampung 2011-2012 (dalam juta rupiah) 

No Kab./Kota 2011 2012 

1 Lampung Barat 21.562.319,42 25.278.217,61 

2 Tanggamus 26.258.309.00 18.672.612,00 

3 Lampung Selatan 68.652.048,00 80.459.249,97 

4 Lampung Timur 31.844.473,26 49.824.005,68 

5 Lampung Tengah 50.591.053,32 101.060.354,43 

6 Lampung Utara 28.762.314,82 21.351.361,72 

7 Way Kanan 9.472.086,72 10.148.122,52 

8 Tulang Bawang 19.980.809,25 23.152.050,64 

9 Pesawaran 17.916.425,87 25.710.883,65 

10 Pringsewu 19.347.217,00 29.090.633,00 

11 Mesuji 5.392.975,21 8.269.164,52 

12 Tulang Bawang Barat 4.298.010,00 5.840.255,79 

13 Bandar Lampung 162.818.119,56 300.696.062,09 

14 Metro 42.002.243,91 48.377.824,86 

Sumber : lampung.bps.go.id/publikasi 

Dari tabel 2 yang menerangkan realisasi pendapatan pemerintah kab./kota se 

provinsi lampung di tahun 2012 mengalami peneningkatan dibandingkan di tahun 

2011. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dari sumber-sumber pendapatan 
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yang ada di Kab./Kota se Provinsi Lampung yang mampu dioptimalkan setiap 

tahunnya.  

Tabel  4.  Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan PDRB Kab./Kota se 

Provinsi Lampung 2011-2012 (dalam juta rupiah) 

No Kab./Kota 

Pajak PDRB 

2011 2012 2011 2012 

1 Lampung Barat 3.823.240,82 4.545.683,44 690.082.257,78 756.765.445,69 

2 Tanggamus 15.314.297,00 7.793.723,00 721.296.664,00 826.903.032,00 

3 Lampung Selatan 19.643.341,00 29.411.978,65 1.010.276.750,00 1.129.151.455,30 

4 Lampung Timur 11.963.480,00 14.314.245,91 1.093.090.661,55 1.225.727.325,69 

5 Lampung Tengah 19.092.259,81 63.014.835,13 1.269.757.796,20 1.511.325.248,28 

6 Lampung Utara 11.510.657,69 9.304.589,60 915.282.079,15 972.334.359,81 

7 Way Kanan 3.409.984,90 3.158.331,01 619.038.713,79 696.739.560,61 

8 Tulang Bawang 3.065.494,59 5.724.320,17 665.691.886,14 653.634.459,97 

9 Pesawaran 5.671.754,37 5.652.549,41 628.537.817,40 676.345.193,40 

10 Pringsewu 5.156.139,00 7.676.122,00 611.721.898 738.412.714,00 

11 Mesuji 645.976,10 856.181,52 508.607.603,91 446.101.038,15 

12 

Tulang Bawang 

Barat  1.988.010,00 2.542.485,56 500.171.494,01 520.316.102,43 

13 Bandar Lampung 112.557.355,47 183.436.575,29 1.187.871.504,16 1.459.471.856,32 

14 Metro 6.153.601,58 6.807.598,74 513.712.195,55 550.997.092,35 

Sumber : lampung.bps.go.id/publikasi 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah setiap kab./kota 

mengalami keadaan yang berbeda. Karena sumber-sumber pendapatan yang 

berasal dari pajak belum diupayakan secara maksimal oleh pemerintah. 

Tabel 5. Realisasi Belanja Modal Kab/Kota se Provinsi Lampung 2011 -2012 

(dalam juta rupiah) 

No Kab/Kota 2011 2012 

1 Lampung Barat 162.217.755,31 174.488.485,77 

2 Tanggamus 82.929.367,00 172.814.925,00 

3 Lampung Selatan 141.533.661,00 275.415.712,05 

4 Lampung Timur 97.319.539,06 188.011.257,54 

5 Lampung Tengah 200.570.796,57 271.216.485,40 

6 Lampung Utara 174.156.411,11 187.966.000,00 

7 Way Kanan 114.033.120,50 126.897.067,48 

8 Tulang Bawang 160.117.575,77 163.332.805,50 

9 Pesawaran 136.062.009,90 194.886.439,89 
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10 Pringsewu 105.833.817,00 193.566.259,00 

11 Mesuji 214.578.726,63 152.607.670,71 

12 Tulang Bawang Barat 188.894.937,05 175.845.316,07 

13 Bandar Lampung 10.990.748,43 293.646.392,89 

14 Metro 120.926.947,15 74.855.313,04 

Sumber : lampung.bps.go.id/publikasi 

Dapat dilihat dari tabel 4 realisasi belanja modal di Kab./Kota se Provinsi 

Lampung, belanja modal di setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan yang 

signifikan terutama di Kota Bandar Lampung. Beberapa Kabupaten/Kota yang 

mengalami penurunan dalam mengeluarkan anggaran untuk belanja modal yang 

terlihat pada tabel 4. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section yang berupa 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan statistik keuangan daerah 

Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi 

Lampung,yaitu berupa Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal 

Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung, bertujuan untuk menguji apakah 

Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal berpengaruh terhadap  fiscal stress.  

 

D.  Definisi Variabel 

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis variabel yaitu, variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) adalah sebagai 

berikut : 
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1. Variabel Independen atau Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang  mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  

perubahannya  atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel 

bebasnya adalah Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal. 

 

2. Variabel dependen atau terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, terdapat  dua  variabel  terikat,  

yaitu Fiscal Stress 

 

Penjelasan  dari  variabel-variabel  dalam  penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Fiscal stress pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel dependen  

(variabel Y). Fiscal stress diukur berdasarkan realisasi penerimaan pajak 

dibandingkan dengan PDRB. Upaya pajak yang tinggi mencerminkan tingkat 

fiscal stress yang lebih besar, hal ini berarti bahwa permintaan jasa tertentu 

melebihi sumber atau pendapatan yang ada.  Fiscal stress yang akan diteliti yang 

diukur dengan menggunakan rasio upaya pajak (Tax Effort) dengan rumus sebagai 

berikut:  

 

(Saruc dan Sagba, 2008 :4) 

Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar 

(ability to pay) pajak juga akan meingkat.mengandung arti bahwa administrasi 

penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak 

meningkat. 
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2) Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  daerah  sebagai  variabel  independen 

(variabel  X1).  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan  (Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004).   Pertumbuhan   

PAD   yang   akan   diteliti   adalah Pertumbuhan  PAD  yang  dapat  dihitung  

dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Abdul Halim, 2004,163) 

Keterangan:  

PPAD = Laju pertumbuhan PAD pertahun 

PADt = Realisasi PAD tahun tertentu 

PADt-1 = Realisasi PAD tahun sebelumnya 

 

3) Pertumbuhan Belanja Modal dijadikan sebagai variabel independen juga 

(variabel  X2).  Belanja  modal merupakan belanja  yang manfaatnya melebihi satu 

tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Abdul Halim,  

2001:35). Pertumbuhan belanja modal yang akan diteliti adalah pertumbuhan 

belanja modal yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

(Abdul Halim, 2004,163) 

Keterangan: 

PBM = Laju pertumbuhan belanja modal pertahun 

BMt = Realisasi belanja modal tahun tertentu 
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BMt-1 = Realisasi belanja modal tahun sebelumnya 

 

E. Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu 

dengan menggunakan program E-Views 4.1. 

 

F. Alat Analisis 

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah model ekonometrika atau persamaan regresi linier berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel  bebas terhadap 

variabel terikatnya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka pengujian untuk 

dua hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun kedalam 

persamaan model regresi sederhana sebagai berikut : 

 

Y =  α + β1 PPAD_X1 + β2 PBM_X2 + e 

Keterangan:  

Y  =  Fiscal Stress (upaya pajak (%)) 

PPAD_X1 =  Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%) 

PBM_X2 =  Pertumbuhan Belanja Modal (%) 

α
  

=  Konstanta  

β  =  Koefisien regresi  

e   =  Kesalahan pengganggu 
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G. Metode Analisis 

1. Uji Hipotesis 

1.1 Uji t-Statistik 

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

koefeisen regresi satu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel 

terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengujian 

hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan uji –t (t student).  

 

Pengujian tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi 

digunakan uji t-test yaitu (Abdul Hakim,2000 : 193) :  

 Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen.  

 Ha : bi > 0, artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara positif.  

 Ha : bi < 0, artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara negatif.  

 

Dimana :  

b1  = adalah penaksir koefisien bi  

SD  = Standar Deviasi  

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :  

 t-hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara 

individu tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  
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 t-hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara 

individu terdapat pengaruh yang berarti antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

 

1.2 Uji f- Statistik 

Uji F-Statistik merupakan uji yang digunakn untuk mengetahui apakah variabel-

variabel bebas sescara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara 

siginifikan. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 

0,05 dan derajat kebebasan df1 =k-1 dan df2 = n- k, dimana n = jumlah observasi 

dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan. 

Hipotesis  yang dikemukakan adalah: 

Hipotesis nol (Ho)  : βi=0 : tidak berpengaruh signifikan 

Hipotesis alternatif (Ha) : βi≠0 : berpengaruh signifikan  

Kriteria : Jika F hitung >F tabel maka semua variabel bebas secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, maka Ho ditolak. 

 

1.3 Koefisien Determinasi (R
2)

 

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terikat. Menurut Sumodiningrat (2002), R
2 

adalah 

sebuah fungsi yang tidak pernah menurun (non decreasing) dari jumlah variabel 

bebas yang terdapat dalam model regresi. Bertambahnya jumlah variabel bebas, 

maka R
2 

akan meningkat dan tidak pernah menurun. Menurut Algifari (1997), 

untuk menginterpretasikan koefisien determinasi dengan memasukkan 

pertimbangan banyaknya variabel independen dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, khususnya dalam model regresi linier berganda, menggunakan 
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koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R
2
). Adapun rumus 

Adjusted R
2
, adalah sebagai berikut : (Sumodiningrat, 2002)  

 

Dimana : 

R
2
 = adjusted R

2
 

RSS  = Residual Sum Square (Jumlah Kuadrat Sisa)  

TSS  = Total Sum Square (Jumlah Kuadrat Total)  

 

Adapun untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh paling dominan 

terhadap variabel terikat, dilakukan dengan melihat harga koefisien β. Semakin 

besar koefisien β suatu variabel bebas, maka akan semakin besar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. 

 

2 Uji Asumsi Klasik 

Model analisis regresi berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi jika asumsi 

model regresi berganda tersebut merupakan modelregresi yang dihasilakn 

estimator linear yang tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased 

Estimator/BLUE), yaitu data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat 

multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah 

persyaratan BLUE ini dipenuhi atau tidak, dapat diuji dengan menggunakan uji 

asumsi klasik.  

 

2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan 

(residual) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 
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atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah 

dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan 

membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji 

statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. 

 

2.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi 

dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau 

exact di antara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi. 

Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap 

variabel yang dijelaskan. 

 

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi 

keberadaannya bila R
2
 dari auxilary regression melebihi R

2
 regresi keseluruhan 

antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu 

jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas 

tersebut memiliki persoalan multikolinieritas . 

 

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat, 

yaitu :  

1) Variasi besar (dari taksiran OLS)  

2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar 

sehingga interval kepercayaan lebar) 

3)  Uji-t tidak signifikan.  Suatu variabel bebas secara substansi maupun 

secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena 

variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar 
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pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan  

4) R
2
 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test   

5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang 

tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.  

 

2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri 

data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Yi) 

meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari 

Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross 

section dari pada timeseries. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang 

menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas 

digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas 

(p value) observasi R
2
 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang 

diambil (digunakan α = 5 %), maka residual digolongkan homoskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas : 

Ho : ρ1 = ρ2 = ……. = ρq = 0 maka tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ρ1≠ ρ2≠ ……. ≠ ρq ≠ 0 maka ada heteroskedastisitas 

 

2.1.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti 

dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada 

data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Pengujian 



50 
 

terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), 

yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistic (d) dengan dL dan dU, jika 

DW statistic berada diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi. 


