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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek/Subyek Penelitian 

Obyek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota 

tahun 2006-2015. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder dari 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda 

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu data Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta belanja modal 

yang diakses melalui situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah 

melalui internet dan Biro Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian 

menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode  penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. 

Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan 

angka-angka (Sukmadinata, 2006:5). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data dengan periode waktu dari tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2015. 
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B. Jenis Data 

Jenis data  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh 

dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, 

dan lain-lain.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data yang berasal dari dokumen. Menurut Sugiyono (2008), 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang bebentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel  dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel independen. Besar 

kecilnya perubahan pada variabel dependen tergantung dari besar kecilnya 

variabel bebas atau variabel Independen. Variabel  dependen atau variabel 

terikat di dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  modal (Y). Menurut 

Abdul Halim (2008): “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 
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untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi.” 

  

2. Variabel Dependen (X) 

Variabel  independen  atau  variabel  bebas  adalah  variabel yang 

mempengaruhi/menjadi penyebab berubahnya/timbulnya variabel 

dependen atau variable terkait. 

a. Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Menurut Mardiasmo (2002): “Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.” 

b. Dana Alokasi Umum (X2) 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

c. Dana Alokasi Khusus (X3) 

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.   
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E. Uji Kualitas Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozalli, 2005). Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi 

secara normal dan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan 

skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di 

sekitar nilai means sama dengan nol. Uji normalitas dapat juga dilihat 

melalui grafik histogram dan grafik normal plot. 

2. Uji Multokolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozalli, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya, jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Batasan yang 
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dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance<0 atau sama dengan nilai VIF>10. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji ini berguna untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Masalah ini timbul 

karena variabel pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series. Menurut Ghozalli 

(2005), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode  t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini, 

autokorelasi diuji dengan menggunakan uji runs test. Uji runs test ini 

dipergunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. 

Bila tidak acak, berarti terjadi masalah autokorelasi. Residual regresi 

diolah dengan uji runs tests, kemudian dibandingkan dengan tingkat 

signifikasi (α) 0,05 yang dipergunakan. Apabila nilai hasil uji run 

test lebih besar daripada tingkat signifikasi (α) 0,05, maka tidak terdapat 

masalah autokorelasi pada data yang diuji. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini dimaksudkan  untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika yang terjadi 
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variannya tetap, maka ia disebut berada dalam kondisi homokedastisitas 

(Umar, 2003). Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozalli, 2005). Cara yang dipakai dalam penelitian 

ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 

Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Yprediksi 

– Ysesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis yang dapat 

digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas, antara lain : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak terjadi heteroskedastisitas atau 

terjadi homoskedastisitas. 

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Analisis statistik deskriptif 

Teknik analisis data yang digunakan adalah adalah analisis statistik 

deskriptif. Analisis  statistik  deskriptif  adalah teknik analisis data yang 

digunakan untuk   menjelaskan karakteristik suatu variabel  yang akan 

diteliti  di dalam  suatu  situasi/kondisi. Adapun analisis statistik deskriptif 
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ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar 

data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang 

membacanya. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data 

seperti rata-rata (mean), jumlah (sum) simpangan baku (standard 

deviation), varians (variance), rentang (range), nilai minimum dan 

maksimum dan sebagainya. 

2. Uji Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antar variabel independen 

dengan variabel dependen apakah memiliki hubungan yag positif atau 

negatif. Persamaan regresi berganda di dalam penelitian ini adalah:  

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + e  

Keterangan: 

Y  = Belanja Modal 

α  = Konstanta 

β = koefisien regresi 

x1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

x2 = Dana Alokasi Umum (DAU) 

x3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

e  = error 

3. Uji F 
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Uji F (pengaruh secara simultan). Uji F digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (α 

= 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

berikut : 

a. Bila nilai signifikansi f < 0.05, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang 

berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b. Bila nilai signifikansi f > 0.05, maka H0 diterima atau Ha ditolak yang 

berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4. Uji t 

Uji t (pengaruh secara parsial). Uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Prosedur pengujian hipotesi dengan uji-t (Ghozalli, 2005): 

a. Menentukan hipotesis 

b. Membandingkan probabilitas t-hitung dengan α = 5% 

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis : 

1) H0 ditolak jika p ≤ 0.05 

2) H0 diterima jika p ≥ 0.05 

5. Uji Koefisien Determinasi (R
2)
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Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R
2 

mengandung 

kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini 

menggunakan adjusted R
2 

berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted
 
R

2 

makin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam 

menjelaskan variabel dependen. 

 

 


