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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun penelitian ini 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung dari Juni-Desember 2018. 

1.2 Jenis Data 

1.2.1 Menurut Sumber 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang terkait 

dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu 

wawancara yang akan dilakukan kepada Kepala Bagian Aset pada Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen/laporan 

tertulis pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.2.2 Menurut Sifat 

a. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, 

uraian dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya 

yang terkait dengan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum serta 

Program/ kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
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b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentu angka-angka yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti Penundaan Dana Alokasi 

Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. wawancara, yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai 

tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-

pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Dinas PendapatanPengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

b. Dokumentasi yaitu dengan cara peneliti mengamati dokumen-dokumen 

tentang Data Dana Alokasi Umum dan Program/kegiatan yang terkena 

adanya penundaan Dana Alokasi Umum. 

1.4  Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga 

transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya 

keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi 

keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-

daerah , mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk 
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menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim, 

2003). 

b. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentarlisasi (Halim, 2002 : 160). 

c. Program/Kegiatan 

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, setiap tahun 

menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagai salah satu elemen 

anggaran, untuk melaksanakan progaram dan kegiatan yang sudah 

direncanakan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah 

yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Manggarai Barat. 

 

1.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu upaya untuk menemukan 

jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian, peneliti 

mengunakan teknik analsis data Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif 
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adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gamabaran 

dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Tahapan penelitian dan analisa 

yang digunakan dalam tahapan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi, memilih  dan merumuskan masalah penelitian 

mengenai Analisis Penundaan Dana Alokasi Umum Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 

2. Melakukan kajian pustaka tentang masalah PenundaanDana Alokasi 

Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 yang relevan. 

3. Membuat Definisi atau Istilah Operasiaonal  tentang Dana Perimbangan, 

Dana Alokasi Umum,dan Program atau Kegiatan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. 

4. Menentukan Instrument Penelitian dengan cara wawancara dan 

dokumentasi. 

5. Menganalisis Data dengan menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

6. Kesimpulan dari data-data yang diperoleh tentang Penundaan Dana 

Alokasi Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016. 

 

 

 

 

 

 


