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BAB III 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sukmadinata (2006:72) 

menjelaskan  Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya. Menurut Sugiyono, (2003:14)  

Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah didaerah kota Malang. Hal ini dikarenakan 

Malang merupakan kota pendidikan dan kota wisata serta menarik minat 

pendatang yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan sehingga 

akan menambah pendapatan asli daerah dari segi pajak dan retribusi daerah. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelitian ini adalah data sekunder, dimana data 

sekunder berupa laporan penerimaan pajak yang diambil dari Dinas Pendapatan 

daerah kota Malang, laporan penerimaan retribusi yang diambil dari Dinas 

perhubungan dan Dinas Pasar Kota Malang tahun 2011-2015.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data berupa dokumentasi yang berupa laporan penerimaan 

pajak dan retribusi kota Malang periode 2011-2015. Selain dokumentasi, 

penelitiaan ini juga melakukan wawancara guna mendapat informasi pendukung 

mengenai pajak dan retribusi daerah. 

5. Tenik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengukur tingkat keberhasilan pemungutan setiap pajak dan retribusi 

daerah dengan menggunakan rasio efektifitas, pertumbuhan, kontribusi 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

a.1.  Rasio Efektivitas 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan 

retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah 

sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektivitas dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Efektivitas =
Realisasi penerimaan

Target penerimaan
 X 100% 

 

Tingkat efektivitas dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu : 

1. Persentase ≥ 100% adalah sangat efektif. 

2. Persentase 90%-99,99% adalah efektif. 
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3. Persentase < 90% adalah tidak efektif. 

a.2.  Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan (growth ratio) untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Adanya  rasio 

ini , maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu 

mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli 

daerah, maka semakin besar kamampuan Pemerintah Daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, maka dapat 

menggunakan rumus di bawah ini : 

 

PPP =
PPthn− PPthn−1

PPthn−1
X 100% 

 

Keterangan :  

PPP = pertumbuhan penerimaan pajak. 

PP th n = penerimaan pajak tahun bersangkutan. 

PP th n-1 = penerimaan pajak than sebelumnya. 
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a.3.  Rasio Kontribusi 

Rasio ini bertujuan untuk Melakukan perhitungan kontribusi pajak dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung potensi 

pajak daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷
𝑋 100% 

Tingkat kontribusi dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu : 

1. Persentase 0% -10% adalah kurang 

2. Persentase 10,10% - 30% adalah sedang 

3. Persentase 30,10% - 50% adalah baik 

4. Persentase >50% adalah sangat baik 

b. Menganalisis terkait hasil yang diperoleh dari perhitungan  rasio efektivitas, 

pertumbuhan, kontribusi setiap pajak dan retribusi daerah. 

c. Melakukan pembahasan terkait seberapa besar rasio efektivitas, 

pertumbuhan, kontribusi pajak dan retribusi daerah. 

 


