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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif  yaitu metode dimana 

data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, diinterprestasikan, dan 

dianalisis untuk mengetahui kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Rokan Hulu.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang 

akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau 

berbentuk uraian berupa penjelasan-penjelasan secara tertulis dan lisan dari 

sumber-sumber yang terkait dalam penelitian. Data kuantitatif adalah data 

yang disajikan dalam bentuk angka-angka, berupa data Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) setiap tahun anggaran.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yaitu data yang diperoleh lansung dari perusahaan atau instansi. 

 

3.3 Metode Analisis 

Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan alat analisis berikut Sugiyono (2011:67) (dalam Grace, 2016) 

dan Mahsum (2009:25) (dalam Budiman, 2015): 
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a. Analisis varian belanja 

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 

antara anggaran dengan realisasi belanja. Analisis varians cukup 

sederhana namun memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan 

LRA yang disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung 

besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa 

dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasenya. Selisih 

anggaran belanja dengan realisasi belanja dikategorikan menjadi dua 

jenis, yaitu :  

1) Selisih disukai (favourable variance) ini terjadi saat realisasi belanja 

lebih kecil dari anggaran. 

2) Selisih tidak disukai (unfavourable variance) ini terjadi jika realisasi 

belanja lebih besar dari anggarannya. 

Analisis varians belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Varians Belanja Tahun t= 
                         

                        
       

b. Analisis pertumbuhan belanja 

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan belanja dari tahun ketahun. Belanja daerah sendiri 

memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut karena adanya 

penyesuaian dengan inflasi dan perunahan nilai tukar rupiah. 

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang 

seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat 
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mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. 

Pertumbuhanbelanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Pertumbuhan Belanja Tahun t 

 
                                                      

                           
      

c. Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah 

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan 

perbandingan antara total belanja operasidengan total belanja daerah. 

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang 

dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja 

yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahunanggaran, sehingga 

belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya 

rutin atau berulang. Pada umumnya, pemerintah dengan pendapatan tinggi 

cenderung akan memiliki porsi belanja yang lebih tinggi dibandingkan 

pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah 

pemerintah daerah dengan pendapatan dengan tingkat pendapatan tinggi 

biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah 

daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka 

pendek. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Belanja operasional Terhadap Belanja Daerah= 
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d. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah 

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan 

jangka waktu manfaat yang dinikmatiatas belanja tersebut. Rasio belanja 

modal dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja= 

                       

                    
      

e. Rasio efesiensi belanja 

Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi 

belanja dengan anggaran belanja.Rasio efesiensi belanja ini digunakan 

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 

pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efesiensi ini tidak bersifat 

absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. 

Rasio efesiensi belanja dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Efesiensi Belanja= 
                  

                
×100% 

 

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini serta sebagai materi 

untuk keperluan pembahasan dengan cara sebagai berikut: 

a. Penelitian Pendahulu 

b. Penelitian Kepustakaan 

c. Penelitian Lapangan 
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3.5 Tekhnik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi 

b. Memperoleh gambaran dari objek penelitian secara keseluruhan dan serta 

mengetahui permasalahan yang ada. 

c. Mengelolah data yang diperoleh dan membahas hasil data yang diolah. 

d. Menarik kesimpulan dari hasil data yang diolah dan memberikan saran 

yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada. 

 

3.6 Definisi Oprasional 

Beberapa definisi operasional yang akan dibahas atau dianalisis dalam 

penelitian ini, agar ada batasan atau ruang lingkup yang dibahas lebih terarah 

sehingga sesuai dengan judul yang diberikan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam  melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

b. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar  dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah.  

c. Laporan Realisasi Anggaran adalah merupakan laporan perbandingan 

antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.  
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d. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Rokan Hulu adalah merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah 

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dengan menggunakan alat analisis berupa rasiorasio keuangan untuk 

mengukur kinerja belanja tersebut. 

 


