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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Kupang, Jl. S. K. Lerik. Kecamatan Kelapa Lima, Kota 

Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 

enam bulan terhitung sejak bulan Juli-Desember 2018.    

3. 2. Jenis Data Penelitian 

1. Jenis Data Menurut Sifat 

a. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka 

seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota 

Kupang dan Laporan Realisasi Pemerintah Kota Kupang Tahun 

Anggaran 2014-2016.  

b. Data Kualitatif 

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian, informasi, 

pernyataan dan bukan berbentuk angka-angka yang terkait dengan 

penelitian seperti keterangan tentang Anggaran Belanja Modal serta 

Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Kupang.     

2. Jenis Data Menurut Sumber 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara, dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan Kepala 
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Bidang Anggaran dan Pegawai di Bidang Anggaran Badan Keuangan 

Daerah Kota Kupang seperti penjelasan mengenai anggaran belanja 

modal dan pelaksanaannya di Kota Kupang.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Instansi atau data 

terkait yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: Sejarah Kantor, 

Keadaan Pegawai, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan 

Fungsinya 

3. 3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 

pejabat instansi terkait yaitu Kepala Bidang Anggaran dan Pegawai di 

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan daerah Kota Kupang. 

2. Dokumentasi yaitu dengan caramengamati dokumen-dokumen tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran 

dan Program/Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran 

belanja modal. 

3. 4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

2. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah 

Daerah untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga 

dapat memberikan manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah Kota  Kupang yang dinyatakan 

dalam satuan ribu rupiah.  

3. Program/Kegiatan 

Pengertian dan defenisi program diartikan sebagai cara yang disahkan 

untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan agar lebih terorganisir 

dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan 

pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai 

aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu dapat tercapai. 

Pemerintah Kota Kupang mempunyai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang digunakan sebagai salah satu elemen dalam 

melaksanakan program dan kegiatan yang dinyatakan dalam satuan 

ribu rupiah. 
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3. 5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu upaya untuk menemukan 

jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian. dengan  

menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif 

adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

(deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran belanja modal 

sudah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran di Kota Kupang. 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja modal di Kota 

Kupang, akan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi perkembangan data tentang Anggaran Belanja 

Modal berdasarkan Program/Kegiatan dari Rencana Kerja 

Anggaran  

2. Menganalisis faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya Anggaran 

Belanja Modal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kota 

Kupang. 

3. Mengambil kesimpulkan berdasarkan data wawancara dan 

dokumentasi yang ada.  

 

 

 


