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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah 

tingkat kabupaten / kota di Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada dari 

tahun 2011 dan 2015.  Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling Jenuh  atau penelitian 

populasi yaitu mengambil seluruh anggota populasi. Dalam penelitian ini 

sebanyak 33 kabupaten/kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Tengah yang 

memiliki kelengkapan data penelitian. Sampel penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian  

No Kabupaten/kota No Kabupaten/kota No Kabupaten/kota 

1 Kab.Boyolali 13 Kab. Karanganyar 25 Kota Pekalongan 

2 Kota Salatiga 14 Kab Pekalongan 26 Kab. Temanggung 

3 Kab.Kudus 15 Kab. Banjarnegara 27 Kab. Pati 

4 Kab. Sragen 16 Kab. Tegal 28 Kota Surakarta 

5 Kab. Kendal 17 Kab. Banyumas 29 Kab. Blora 

6 Kota Magelang 18 Kab . Purworejo 30 Kab. Wonosobo 

7 Kab.Sukoharjo 19 Kab. Cilacap 31 Kab. Kebumen 

8 Kab. Pemalang 20 Kab. Brebes 32 Kab. Rembang 

9 Kab. Klaten 21 Kab. Purbalingga 33 Kab. Jepara 

10 Kota Semarang 22 Kab. Semarang   

11 Kota Tegal 23 Kab. Wonogiri   

12 Kab. Batang 24 Kab. Grobogan     
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber 

dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Pemerintah 

Daerah se Jawa Tengaha. Dari laporan realisasi APBD tahun 2011 – 2015 dapat 

diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah 

Belanja Perjalanan Dinas / Kunjungan Kerja, dan belanja modal  yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS).  

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

1.6.3.1. Belanja Hibah 

Penelitian ini menggunakan proporsi belanja hibah dalam tahun anggaran 

2010-2011 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum 

kepala daerah (Pemilukada) tahun 2011 dan  proporsi belanja hibah dalam tahun 

anggaran 2011-2012 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan 

umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2012, menggunakan proporsi belanja 

dalam tahun anggaran 2012-2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang 

melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2013, dan 

menggunakan proporsi belanja dengan menggunakan data pada tahun 2014-2015 

pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015. Pengukuran 

variabel belanja hibah dilakukan menggunakan perbandingan antara belanja hibah 

dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010). Rumus 

pengukuran sebagai berikut: 

PBH = ( BH / TBD ) x 100%  

Keterangan: 
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PBH : Proporsi Belanja Hibah 

BH : Belanja Hibah 

TBD: Total Belanja Daerah 

 

3.3.2.  Belanja Bantuan Sosial  

Belanja bantuan sosial yaitu berupa transfer uang atau barang yang 

diberikan pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penelitian ini menggunakan proporsi 

belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2010-2011 pada 

provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah 

(Pemilukada) tahun 2011 dan  proporsi belanja bantuan sosial dalam tahun 

anggaran 2011-2012 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan 

umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2012, menggunakan proporsi belanja 

dalam tahun anggaran 2012-2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang 

melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2013, dan 

menggunakan proporsi belanja dengan menggunakan datapada tahun 2014-2015 

yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015. 

Pengukuran variabel belanja bantuan sosial menggunakan perbandingan antara 

belanja bantuan sosial dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase 

(Mahmudi, 2010). Rumus pengukuran sebagai berikut: 

PBBS = (BBS / TBD) x 100% 

Keterangan: 

PBBS : Proporsi Belanja Bantuan Sosial 



44 
 

BBS : Belanja Bantuan Sosial 

TBD : Total Belanja Daerah 

3.3.2.  Belanja Kunjungan Kerja 

Belanja kunjungan kerja yaitu besarnya anggaran yang digunakan untuk 

melakukan kunjungan kerja dan perjalanan dinas lainnya oleh pejabat kepala 

daerah. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja kunjungan kerja dalam tahun 

anggaran 2010-2011 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan 

umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2011 dan  proporsi belanja kunjungan 

kerja dalam tahun anggaran 2011-2012 pada provinsi/kabupaten/kota yang 

melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2012, 

menggunakan proporsi belanja dalam tahun anggaran 2012-2013 pada 

provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah 

(Pemilukada) tahun 2013, dan menggunakan proporsi belanja kunjungan kerja 

dengan menggunakan data pada tahun 2014-2015 pada pemilihan umum kepala 

daerah (Pemilukada) tahun 2015. Pengukuran variabel belanja kunjungan kerja 

menggunakan perbandingan antara belanja kunjungan kerja dengan total belanja 

daerah, dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010). Rumus pengukuran sebagai 

berikut: 

PBKK = (BKK/ TBD) x 100% 

Keterangan: 

PBKK : Proporsi Belanja Kunjungan Kerja 

BKK : Belanja Kunjungan Kerja 

TBD : Total Belanja Daerah 
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3.3.4.  Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau 

menambah manfaat dari nilai aset tetap/atau aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu tahun, memenuhi batasan minimal kapitalisasi dan dipergunakan 

untuk kepentingan umum. Belanja modal dalam penelitian ini adalah alokasi 

belanja modal dalam APBD untuk tahun anggaran 2010 - 2015 pada 

Kabupaten/Kota yang petahananya bermaksud untuk mencalonkan dirinya 

kembali dalam pemilukada dan Kabupaten/Kota yang petahananya tidak 

bermaksud untuk mengikuti pemilukada kembali. Proporsi belanja modal diukur 

dengan membandingkan alokasi anggaran belanja modal dengan total belanja 

daerah dengan satuan persentase (%).  

Rumus untuk menghitung proporsi belanja  modal adalah sebagai 

berikut:  

PBM = (BM : TBD) X 100%.  

PBM = proporsi belanja modal,  

BM  = belanja modal  

TBD  = total belanja daerah. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data 

penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan 

dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah 
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Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah Belanja Perjalanan Dinas / Kunjungan 

Kerja, dan belanja modal. 

 

3.4.2. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013)  untuk menentukan jenis uji yang akan 

dilakukan (parametrik atau non parametrik) yang hendak digunakan, maka yang 

harus dilakukan dahulu adalah menguji kenormalan data. Untuk menguji 

kenormalan data dapat menggunakan Uji Kolgomorov-Smirnov dengah hipotesis : 

Ho = Data d menyebar normal 

H1 = Data d tidak menyebar normal 

Jika hasil nilai Sig < 0.05 maka data tidak menyebar secara normal, sedangkan 

jika Sig >0.05 maka data bisa dikatakan menyebar atau berdistribusi secara 

normal. 

Jika datanya normal maka pengujian hipotesis digunakan uji t, sedangkan jika 

datanya tidak normal digunkaan uji Wilcoxon. 

 

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Paired Sample T Test 

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis Paired Samples T Test 

(Uji sample berpasangan). Paired Sample T Test atau uji T sampel berpasangan 

merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan 

rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2013). Paired samples t-test 

berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau 
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sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memilki 

ratarata (mean) sama.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila hasil uji 

normalitas menyimpulkan data berdistribusi normal maka digunakan uji t dua 

sampel berpasangan dengan rumus sebagai berikut:(Cooper & Schindler, 2014) 

t = 
NSd/

D
 

Keterangan : 

D  = mean different (beda rata-rata alokasi belanja antara sebelum dan menjelang 

pemilukada 

Sd = Standar deviasi  

N  = jumlah kabupaten/kota  

Adapun langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat peningkatan alokasi belanja hibah, belanja sosial, 

belanja kunjungan kerja dan belanja modal menjelang Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

Ho : Terdapat peningkatan alokasi belanja hibah, belanja sosial, belanja 

kunjungan kerja dan belanja modalmenjelang Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

b. Menghitung nilai t hitung, dengan program SPSS 20.0 

c. Menentukan nilai t tabel dengan DF = N-1 

d. Melakukan pengambilan keputusan : 
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Jika t hitung> t tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ha diterima atau hipotesis 

didukung 

Jika t hitung< t tabel atau probabilitas >0,05 maka Ha ditolak atau hipotesis 

tidak didukung 

 

2. Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua 

perlakuan yang berbeda dan memiliki subjek yang sama. Dalam hal ini wilcoxon 

signed rank test digunakan untuk mengetahui perbedaan antara alokasi belanja 

hibah, belanja sosial, belanja kunjungan kerja dan belanja modalpemerintah 

daerah sebelum dan padasaat pelaksanaan pemilukada, dengan membandingkan 

masing-masing indikatornya (alokasi APBD pemerintah daerah pada Belanja 

Sosial, Belanja Hibah dan kunjungan kerja). Uji ini memberikan bobot nilai lebih 

untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua ondisi 

dibandingkan dengan dua pasangan yang menunujukkan perbedaan kecil 

(Ghozali, 2013). 

Rumus uji wilcoxon sign rank test adalah sebagai berikut: 

Z = 
T

T-T




 

n

1)n(n 
T  

24

11)(2nn(n 
T  

Keterangan : 
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T =Jumlah rank dengan tanda paling kecil 

n = jumlah sampel 

 Adapun langkah-langkah pengujian Wilcoxon adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat peningkatan alokasi belanja hibah, belanja sosial, 

belanja kunjungan kerja dan belanja modal menjelang Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

Ho : Terdapat peningkatan alokasi belanja hibah, belanja sosial, belanja 

kunjungan kerja dan belanja modal menjelang Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

b. Menghitung nilai Z hitung, dengan program SPSS 20.0 

c. Menentukan nilai Z tabel pada tingkat signifikasn  (5%) sebesar 1,96 

d. Melakukan pengambilan keputusan : 

Jika Z hitung> 1,96 atau probabilitas < 0,05 maka Ha diterima atau hipotesis 

didukung 

Jika Z hitung<1,96  atau probabilitas >0,05 maka Ha ditolak atau hipotesis 

tidak didukung 

 

  


