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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai tingkat keberhasilan pajak daerah dan retribusi daerah ini 

dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang terletak di Jl. 

Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Batu, Jawa Timur 65313 Telpon 

(0341-591097). Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi objektif bahwa 

Dispenda adalah instansi dan birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung atas 

pengelolaan pajak khususnya pajak daerah di wilayah Kota Batu. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

atau fenomena subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

di lapangan dimana memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang 

serta karakteristik yang khas dari suatu kasus atau status individu serta 

dikombinasikan dengan riset pustaka untuk mempertajam analisis.  

Dengan jenis penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang relevan untuk menyempurnakan pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Batu dan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah serta 

membawa Kota Batu pada keefektifan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder  
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di 

lokasi penelitian dengan cara tanya jawab dan mencatat yang sesuai dengan 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yaitu tentang factor 

pendukung dan penghambat pemungutan pajak dan retribusi daerah serta 

permasalahan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah di Kota 

Batu yang diperoleh degan teknik wawancara dengan salah satu narasumber 

pada dispenda Kota Batu. 

2. Data sekunder adalah data yang doperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Kota Batu. Data yang 

dimaksud antara lain: 

a. Target dan realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2011-2015 

b. Target dan realisasi Retribusi Daerah Kota Batu tahun 2011-2015 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik wawancara 

dengan salah satu narasumber pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, serta 

teknik dokumentasi dengan cara mendokumentasikan data penerimaan pajak 

daerah Kota Batu tahun 2011-2015, yang kemudian akan dilakukan analisis data.  

E. Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam menganalis tingkat keberhasilan 

Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung efektivitas pajak dan retribusi daerah 

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase 

perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. 

Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak 

daerah sesuai dengan penelitian Puspitasari (2014) :  
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase 

perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini 

dapat diukur dengan menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian 

Puspitasari (2014): 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak dan retribusi daerah 

adalah:  

Tabel 3.1 

Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah 

Persentase Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006  

1) Menghitung laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah  

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan laju 

pertumbuhan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan Halim 

(2007:91): 

𝑌 =  
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 𝑥 100%  

Keterangan : 

Y = Pertumbuhan Pajak Daerah pertahun 

Yt = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun tertentu 
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Yt-1   = Realisasi penerimaan Pajak Daerah yang sah pada tahun sebelumnya. 

Analisis dengan laju pertumbuhan retribusi daerah dengan rumus sebagai 

berikut sesuai dengan Halim (2007:241): 

𝑌 =  
𝑌𝑡−𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
 𝑥 100%  

Keterangan : 

Y = Pertumbuhan Retribusi Daerah pertahun 

Yt = Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang sah pada tahun tertentu 

Yt-1   = Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang sah pada tahun sebelumnya. 

Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak daerah didasarkan pada kriteria yang 

disusun dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah 

Persentase Kriteria 

85% - 100% Sangat Berhasil 

70% - 85% Berhasil 

55% - 70% Cukup Berhasil 

30% - 55% Kurang Berhasil 

Kurang dari 30% Tidak Berhasil 

        Sumber: Halim (2007:241) 

2) Menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah 

Adapun rumus yang dapat digunakan sesuai dengan penelitian Octovido (2014): 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
 𝑥 100% 

Sedangkan rumus retribusi daerah yang digunakan sesuai dengan penelitian 

Puspitasari (2014): 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 
 𝑥 100% 
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Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah 

Persentase Kriteria 

0,00% - 10% 

10,00% - 20% 

20,00% - 30% 

30,00% - 40% 

40,00% - 50% 

Diatas 50% 

Sangat Kurang 

Kurang 

Sedang 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Octovido, 2014) 


