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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor 

Tengah Utara.Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari-April 2018. 

1.2 Jenis data  penelitian 

1. Jenis Data Menurut Sumber 

Menurut sumbernya, data yang diambil berdasarkan atas: 

a. Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian mengenai 

laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013-2015. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen lain seperti sejarah 

berdirinya, struktur organisasi dengan uraian tugas-tugas pokoknya dalam 

lingkup pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara. 

2. Jenis Data Menurut Sifat 

Menurut sifatnya, data yang diambil berdasarkan diatas: 

a. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka yaitu data 

rekapitulasi pengeluaran belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 

dari tahun 2013-2016. 

b. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalambentuk pernyataan, uraian 

dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini berupa 

pernyataan dan hasil wawancara. 
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1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan instrument atau alat pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara atau interview yitu penulis mengadakan wawancara langsung 

kepada pihak-pihak terkait tentang masalah yang diteliti. 

2. Dokumentasi adalah melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk 

mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. 

 

1.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 

1. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung 

meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak 

terduga yang disusun dalam satuan jutaan rupiah. 

2. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi: belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 
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1.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalampenelitian ini adalah analisis umum 

metode deskriptif dan komparatif.Metode ini dimaksudkan untuk melihat 

gambaran belanja daerah tahun 2013-2016.Alat analisis yang dipakai adalah 

prosentase dan tabel. Sedangkan terhadap data yang bersifat kuantitatif alat yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis pertumbuhan belanja 

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan 

belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung 

dengan rumus berikut(Mahmudi, 2006: 158): 

Pertumbuhan Tahun t = 
                         –                           

                           
 x 

100% 

 

b. Analisis Keserasian Belanja 

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar 

belanja.Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi 

dan stabilisasi.Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik,maka 

pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa: 
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1. Analisis Belanja Langsung (ABL) dan Belanja Tidak Langsung (ABTL) 

terhadap Total Belanja 

Analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat 

untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk 

pengendalian biaya dan pengendalian anggaran.Belanja langsung dan belanja 

tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan 

eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen 

internal.Pengklasifikasian belanja kedalam belanja langsung dan belanja tidak 

langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan 

pengklasifikasian belanja kedalam belanja operasi dan belanja modal adalah 

klasifikasi berdasarkan jangka waktu, manfaat yang dinikmati atas belanja 

tersebut. 

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan 

kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan 

pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara 

langsung. Dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor 

publik, belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik, sedangkan 

belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan.Belanja 

langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar 

belanja dan standar harga unit.Sementara itu belanja tidak langsung dapat 

dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat dan efisiensi 

anggaran.Semestinya belanja langsiung lebih besar dari belanja tidak 

langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output 

kegiatan. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

  

Rasio BL terhadap Total Belanja= 
                      

                    
 x 100% 
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Sementara itu, Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

2. Rasio Efisiensi Belanja (REB) merupakan perbandingan antara belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisien belanja ini digunakan untuk 

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. 

Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi 

relative. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio 

ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Efisiensi Belanja = 
                 

                
  X 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio BTL terhadap Total Belanja= 
                            

                    
 x 100% 


