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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam Penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan

variabel independennya adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus. Untuk menganalisis hubungan dengan variabel terkait dan

variabel bebas digunakan model persamaan regresi berganda.

3.2. Populasi dan penentuan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada

dipemerintahan Provinsi Riau, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah

Kabupaten/Kota yang melaporkan data keuangan daerahnya kesitus direktorat

jenderal perimbangan keuangan Republik Indonesia (www.depkeu.co.id).

Tabel 3.1
Daftar Pemerintahan Kabupaten/Kota

Dalam Penelitian
No NAMA KABUPATEN/KOTA
1 Kota Pekanbaru
2 Kab Rokan Hulu
3 Kab Pelalawan
4 Kab Kuansing
5 Kab Kampar
6 Kab Indragiri Hulu
7 Kab Indragiri Hilir

44
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Jumlah Kabupaten di Provinsi Riau berjumlah 12 Kabupaten, data yang

diambil dari tahun 2008- 2012 jadi periode waktunya 5 tahun, Kabupaten/Kota yang

melaporkan secara rutin laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan

Keuangan Pemerintah Daerah hanya 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, jadi Jumlah sampel

dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive

sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel

berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau  yang telah memasukkan data Laporan

Realisasi APBD di situs Dirjen perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

secara rutin dari tahun 2008 hinga 2012.

 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umar

(2003) Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut, misalnya

dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih

informatif jika digunakan oleh pihak lain.

Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Data tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja modal,

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 Definisi Operasional Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
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(1) Pajak daerah, merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

(2) Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas

pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah

bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

(3) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

(4) Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus

sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Sementara variabel dependennya adalah Belanja Modal (BM), yaitu

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

akuntansi, termasuk di dalamnnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan

kualitas aset (Syaiful, 2008:2).

3.3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat dan
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mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang diperoleh dari situs

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id)

3.4. Metode analisis

3.4.1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan

profil data penelitian dan mengidetifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis.

Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean) maksimum, minimum,

dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi

daerah.

3.4.2. Pengujian asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Dalam

Darwanto (2007), regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat

tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung

multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik terdiri dari :

3.4.3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data.

Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi

normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat

pada nilai rata-rata dan median ( Purbayu, 2005).

Purbayu (2005), disebutkan bahwa untuk mengetahui bentuk distribusi data

dapat menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Dalam penelitian ini

menggunakan kedua cara tersebut. Analisis statistik merupakan cara yang dianggap
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lebih valid dengan menggunakan keruncingan kurva untuk mengetahui bentuk

distribusi data. Uji statistik  yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). jika hasil Kolmogrov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi

dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai

signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali,

2006).

Sedangkan grafik distribusi merupakan cara sederhana yang dapat mendukung

analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat

histogram dari sidualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan

mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Jika

data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

3.4.4. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Multikolonieritas

terjadi dalam analisis regresi berganda apabila antar variabal indevenden saling

berkorelasi.

Dalam Ghozali (2006) mutikolonieritas dapat dilihat dari :

- Nilai tolerance dan lawannya

- Variance Infation Faktor (VIF)
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Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel indevenden mana yang

dijelaskan oleh variabel indevenden lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap

variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan regres terhadap variabel

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance ). Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai

Tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). Apabila terjadi

gejala Multikolonieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan

menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik

(Purbayu, 2005).

3.4.5. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series,

sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu

pada perode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi munjul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu ) tidak bebas dari satu

observasi ke obsevasi lainnya (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test). DW

test digunakan untuk Autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel
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independen (Ghozali, 2006). Singgih (2000), bila angka DW diantara -2 sampai +2,

berarti tidak terjadi Autokorelasi.

Menurut Purbayu (2005), aturan pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengambilan keputusan autokorelasi

Jika Keputusan
d<d1 Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu perbaikan
d<d<du Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan

akan lebih baik
du<d<4-du Tidak ada masalah autokorelasi

4-du<d<4-d1 Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan
lebih baik

4-d1<d Masalah autokorelasi serius

3.4.6. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas

(Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah y

yang telah diprediksi dan sumbu x adalah residual  (Y prediksi –Y sesungguhnya)

yang telah di –studentized (Ghozali, 2006).
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Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang diatur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu, maka tidak terjadi

heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

3.4.7. Metode Regresi linier Berganda

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (pajak daerah, retribusi

daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan 1 variabel dependen

(belanja modal), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda, persamaan

regresi yang digunakan adalah :

Y= α+ b1 X1+ b2X2+ b3X3 + b4X4 + e

3.4.8. Pengujian hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari

Goodness of Fitnya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t,

nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan

secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana

Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada

dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006).
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A. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk

pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan

Quick Look yaitu bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat

kepercayaan sebesar 5 persen, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak bila

nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain, kita menerima

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara

individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).

B. Uji Signifikasi Simultan  (Uji Statistik f)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006). Uji f dapat dilakukan

dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS

dengan significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α

maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara

simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
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C. Koefisien Determinasi (uji Statistik R).

Tujuan pengujian ini adalah 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, 2006). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2006). Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun

waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.


