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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

Salah satu syarat keberhasilan suatu penelitian adalah bila didukung oleh 

penelitian yang lengkap. Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat tergantung 

pada metode yang digunakan sehingga data yang dihasilkan berupa data yang 

obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

diselesaikan. Dalam penelitian ini metode yamg digunakan dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

(BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jalan 

Basuki Rachmad No.2 Kode Pos 62212.  

 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
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digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai kinerja keuangan pemda Lamongan dengan meihat anggaran 

pendapatan belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pemkab lamongan 

secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lamongan Dengan 

Menggunakan Analisis Rasio. 

 

3.3  Subjek Penelitian 

Moleong (2007: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Moeliono (1993: 862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang 

yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti 

mendeskripsikan subjek penelitian bahasa sebagai pelaku bahasa yang merupakan 

sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh 

peneliti. Objek pada penelitian ini adalah ratio keuangan dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur kinerja keuangan di pemda Lamongan. Sedangkan subjek 

pada penelitian ini kinerja keuangan di pemda Lamongan.  

 

3.4 Data dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini data kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari 

instansi Pemda Kabupaten Lamongan maupun pihak lain yang dianggap 
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kompeten dalarn memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

(field research) pada instansi Pemda Lamongan, berupa hasil wawancara. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui 

dokumen-dokumen yang telah tersedia, antara lain data Laporan Realisasi 

APBD kota lamongan tahun 2009-2013. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar 

mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Menurut Moleong (2007: 118), wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 

 

b. Metode Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data 

dengan cara mencari dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. 

Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, dan dokumen lainnya yang 

dapat membantu mempercepat proses penelitian. 
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3.6 Model Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dalam 

menganalisis data. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan 

untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lamongan kemudian diinterpretasikan 

dengan menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara data yag diperoleh 

dideskritifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan terdiri dari tiga aktivitas yaitu: 

a. Meminta data ke Pemda Kabupaten Lamongan untuk bahan penelitian yang 

memfokuskan pada Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan Dengan Menggunakan Analisis Ratio. 

b. Menghitung Analisis Rasio Keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran dari 

tahun 2009-2013, adapun Analisis Rasio yang digunakan adalah : 

 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 

 

 Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

 

 

 

 Rasio Pertumbuhan  

 

Pendapatan Asli Daerah 

Bantuan Pusat dan Pinjaman 

 

 

Rasio Kemandirian = 

 

 

X 100% 

 

 

Realisasi Penerimaan PAD 

Target Penerimaan PAD 

Rasio Efektivitas = 

 

 

X 100% 

 

 Rasio Efesiensi = 

 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD 

Realisasi Penerimaan PAD 
X 100% 

 

 

PADt1-PADt0 

PADt0 

Rasio Pertumbuhan = 

 

 

X 100% 
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c. Penarikan kesimpulan Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, 

peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.  


