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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang 

selama 6 bulan pada bulan Januari-Juni 2017. 

 

3.2 Jenis Data 

3.2.1 Jenis Data Menurut Sifat 

a. Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti  

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diyatakan dalam bentuk angka  

3.2.2 Jenis  Data Menurut Sumber 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya/pejabat terkait berupa hasil wawancara dengan 

sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang, staf pada 

bidang pembukuan dan akuntansi serta TAPD yang terkait 

dalam mekanisme penyusunan penganggaran Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Kupang. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka 

berupa dan informasi sehubungan dengan penilitian ini seperti 

Ringkasan Perubahan APBD dan Peraturan Daerah Kota 
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Kupang No. 18 tahun 2011, RENSTRA, SKPD, KUA PPAS 

dan DPA-SKPD. 

3.3       Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan penjabat terkait 

pada dinas Pekerjaan Umum dan Badan Anggaran DPRD 

yang melakukan proses penyusunan perubahan APBD 

tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang. 

3.3.2    Dokumentasi  

Peneliti mengumpulkan data dengan melihat catatan, RKA-

perubahan, dan data lain yang berkaitan dengan masalah 

penilitian. 

 

3.4 Definisi Operasional 

Mendefinisikan secara operasional tentang hal-hal yang terkait di 

dalam judul dari penilitian ini, diantaranya : 

1. Anggaran merupakan informasi atau pernyataan mengenai 

rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan dari suatu 

organisasi atau badan usaha untuk suatu jangka waktu tertentu 

(Umumnya 1 tahun) perkiraan penerimaan dan pengeluaran 
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Negara yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode 

tertentu. 

2. Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan suatu 

anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang 

yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu. 

3. Kebijakan umum APBD (KUA) memuat target pencapaian 

kinerja yang terukur dari program-program yang dilaksanakan 

oleh pemetintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan 

daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 

alokasi belanja daerah, sumber dan pengggunaan pembiayaan 

yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang 

dimaksud adalah dengan mempertimbangkan perkembangan 

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menentukan 

sklasa prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, 

menentukan urutan program untuk masing-masing urusan dan 

menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

program. 

5. APBD Perubahan merupakan penyusuaian target kinerja dan 

atau prakiraan / rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui 
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bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan   

dalam PERDA       

3.5 Teknik analisis data 

Analisis Data merupakan suatu upaya untuk menemukan jawaban atas 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan uraian sebagai berikut ; 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti akan 

melakukan Penelitian sebagai berikut ; 

1. Mengidentifikasi anggaran per kelompok belanja, jenis-jenis belanja 

dan obyek belanja. 

2. Menganalisis apakah proses perubahan tersebut sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 didukung dengan melakukan 

wawancara lebih lanjut guna memahami alasan-alasan perubahan 

tersebut. 

 

 

 

 

 


