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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, karena dinas ini merupakan badan 

yang bertugas untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten Sumenep. 

Selain itu penelitian ini juga dilakukan di hotel-hotel yang ada di Sumenep 

diantaranya yaitu: 

 Hotel Wijaya I 

 Hotel Wijaya II 

 Hotel C1 

 Hotel Family Noer 

 Hotel Dream Land 

 Hotel Mitraland 

 Hotel Sumekar 

 Hotel Utami Sumekar 

 Hotel Suramadu 

 Hotel Safari Jaya 

 Hotel Dubay 

 Hotel Garuda 

 Hotel Musdalifah 

 Hotel Surabaya. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa 

besar potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Sumenep yang dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data berupa 

diantaranya: 

 laporan tentang rincian pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep 

 rata-rata tingkat hunian kamar per hari 

 klasifikasi kamar pada tiap hotel 

 tarif tiap tipe kamar per harinya 

Data-data tersebut diperoleh dari pejabat yang bersangkutan di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep 

dan juga pada tiap hotel yang ada di Kabupaten Sumenep dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan 

pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sumenep dan juga dengan setiap hotel yang ada di Sumenep 

berkaitan dengan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Sumenep. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. 

Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan juga menghitung  

suatu objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini  yang akan diteliti yaitu 

potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Mahmudi (2010) 

memaparkan cara untuk menghitung potensi pajak hotel sebagai berikut: 

1. Menghitung rata-rata hunian kamar setiap hotel dengan cara sebagai 

berikut: 

Situasi 

Jumlah 

Kamar 

Terpakai 

(JKT) 

Frekuensi 

(Hari) 

JKT × 

Frekuensi Rata-rata hunian 

kamar 

Ramai x x x 
∑ 𝐽𝐾𝑇  × 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖

∑ ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Normal x x x 

Sepi x x x 

Jumlah x x 

Dalam perhitungan rata-rata hunian kamar memepertimbangkan 

jumlah kamar terpakai yang dibagi menjadi tiga situasi yaitu ramai, 

normal dan sepi. Selain itu juga mempertimbangkan frekuensi untuk 

setiap setiap situasi dalam satu tahunnya. Rata-rata hunian kamar atau 

tingkat hunian kamar atau dalam industri perhotelan sering disebut 

okupansi hotel. Okupansi hotel merupakan tingkat hunian kamar yang 

diperoleh dengan cara membandingkan jumlah kamar terjual dengan 

jumlah kamar yang siap untuk dijual atau digunakan. Kamar yang 

dijadikan sebagai bahan perbandingan bukan diambil dari total jumlah 

kamar yang ada di hotel, namun kamar yang benar-benar siap untuk 

dijual atau dugunakan. Sebab terkadang terdapat beberapa kamar yang 
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tidak dapat digunakan karena rusak atau dalam kondisi perbaikan 

maupun karena alasan teknis lainnya. 

2. Menghitung tarif rata-rata setiap hotel denagn cara sebagai berikut: 

Jenis kamar Jumlah (N) Tarif (T) T × N 

VVIP x xxx xxx 

VIP x xxx xxx 

Superior x xxx xxx 

Deluxe x xxx xxx 

Standar x xxx xxx 

Jumlah x  xxx 

Tarif rata-rata per 

kamar 

∑(𝑇 × 𝑁)

∑𝑁
 

Dalam perhitungan tarif rata-rata terlebih dahulu kita harus 

mengetahui jenis kamar yang dimiliki setiap hotel, jumlah untuk setiap 

jenis kamar, dan juga tarif untuk setiap jenis kamar di masing-masing 

hotel. setelah itu mengalikan jumlah dengan tarif setiap jenis kamarnya. 

Dan yang terakhir yaitu menghitung tarif rata-ratanya dengan cara 

membagi total perkalian jumlah dan tarif setiap jenis kamar dengan 

jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel. 

3. Setelah menghitung rata-rata hunian kamar dan tarif rata-rata untuk 

setiap hotelnya, selanjutnnya menghitung potensi pajak hotel yang 

dimiliki oleh setiap hotel. Perhitungan potensi pajak hotel dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

= 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑟 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

× 360 ℎ𝑎𝑟𝑖 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

4. Selanjutnya menganalisis data yang sudah diolah yaitu perhitungan 

potensi pajak dan menyusun kesimpulan untuk hasil penelitian. 


