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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jombang yang beralamatkan di Jl. Kh. Wachid Hasyim No. 141 Jombang. 

Kabupaten Jombang merupakan wilayah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur sebagai wilayah pengembangan sehingga potensi penerimaan pajak 

terutama pajak bumi dan bangunan semakin menigkat, selain itu Kabupaten 

Jombang merupakan salah satu wilayah yang mulai menerapkan proses peralihan 

pemungutan pajak bumi dan  bangunan pada awal tahun 2014.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Komparatif, sulianto 

(2009:10) penelitian komparatif merupakan peneltian yang membandingkan 

sampel yang satu dengan yang lain, baik sampel yang bebas maupun sampel yang 

berpasangan. Penelitian ini membandingkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dari 

tahun 2014-2016, dan membandingkan kontribusi pajak bumi dan bangunan 

terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2016. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, ulum (2016:94) data 

sekunder merupakan data yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang bukan 

pengolahnya. Data-data sekunder yang dibutuhkan diantaranya: 
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 Laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah 

 Laporan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan. 

 Jumlah rincian SPPT. 

Data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daeah kabupaten jombang 

didapat melaui pejabat terkait pada Dinas Pendapatan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset daerah sedangkan data target dan realisasi pajak bumi dan 

bangunan serta jumlah SPPT didapat melalui Badan Pendapan Daerah Kabupaten 

Jombang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi 

ulum (2016:96) dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah jadi 

dan diolah oleh orang lain sedangkan wawancara percakapan antara seseorang 

dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Dokumentasi dilakukan 

dengan cara survei yang mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan, 

kemudian melakukan pencatatan, perhitungan target dan realisasi PBB, dan 

menganalisis hasil data. Wawancara dilakukan dengan pencatatan atau dengan alat 

alat elektronik (recorder) supaya data dapat lebih dipercaya. Wawancara dilakukan 

terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab dalam proses pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara tersebut diantaranya: 

1. Kendala apa saja yang dialami oleh BPD selama ini dalam proses pemungutan 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan? 
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2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap proses pembayaran PBB-P2 

selama ini? 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik data dalam penelitian ini menggunakan teknik perhitungan rasio, 

dengan menggunakan kriteria perhitungan sebagai berikut:  

1. Analisa efektifitas menurut Halim dan Syam Kusufi (2011), bahwa 

efektivitas merupakan suatu gambaran mengenai kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah 

direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan 

berdasarkan potensi yang ada di daerah.  Dalam penelitian ini peneliti 

hanya melakukan pengukuran efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan da perkotaan dalam kurun periode 3 tahun dari tahun 

2014-2016. Rumus perhitungan efektivutas adalah sebagai berikut:  

 

Sumber: Widianita dan Jantje 2016 

Berikut ini merupakan tabel kepmendagri seperti yang dikutip dalam 

kharisma wanta tarigan (2013) sebagai alat untuk mengukur efektivitas, 

diantaranya: 

 

 

 

 

  Efektivitas  = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  
  x 100%. 
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Nilai Intrepetasi Efektifitas 

 

 

 

 

Sumber : Depdagri,Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 sebagaimana dikutip 

Kharisma Wanta Tarigan 2013 

2. Aulia Poetri (2014) Kontribusi pajak daerah ialah seberapa besar realisasi 

penerimaan pajak daerah yang dibandingkan dengan total pendapatan 

daerah. Nimas Ayu ( 2016) salah satu komponen dalam pendapatan asli 

daerah adalah pajak daerah yang mana terdapat 11 jenis pajak daerah, dan 

jika keseluruhan jumlah kontribusinya adalah 100% terhadap pendapatan 

asli daerah, maka untuk setiap jenis pajak daerah kontribusinya minimal 

harus 9,09%. Dalam analisis kontribusi ini peneliti hanya melakukan 

pengukuran kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Jombang dalam 

kurun periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2014-2016. Rumus untuk mengukur 

kontribusi adalah sebagai berikut: 

  Kontribusi Terhadap PAD       = 
Realisasi Penerimaan PBB

Realisasi Pnerimaan PAD
  x 100%  

Sumber : Sri Handoko (2013)  

Persentase % Kriteria 

>100 Sangat Efektif 

90 – 100 Efektif 

80 – 90 Cukup Efektif 

60 – 80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektif 
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3. Halim dan Kusufi (2011) rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

meningktakan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya. Peneliti hanya melakukan pengukuran laju pertumbuhan selama 

kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2014-2016. Untuk mengukur rasio 

pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut: 

  Growth = 
𝑿−(𝒙−𝟏)

(𝒙−𝟏)
  

Keterangan: 

X    = Rerata tingkat pertumbuhan sesudah 

X-1 = Rerata tingkat pertumbuhan sebelum 

Sumber : Dedy Haning 2005 

4. Saputro, Sudjana, dan Devi Farah (2014), Analisis potensi penerimaan pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan digunakan untuk memprediksi 

seberapa besar penerimaan yang didapat dalam beberapa tahun ke depan 

selain itu juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk menentukan target 

yang ingin dicapai. Pengukuran potensi penerimaan ini menggunakan 

metode kuadrat terkecil atau least square method, karena pada metode ini 

perhitungannya lebih teliti sehingga keakuratan dalam meramalkan potensi 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan lebih tinggi. Peneliti 

hanya melakukan pengukuran potensi penerimaan selama kurun waktu 3 

(tiga) tahun dari tahun 2017-2019. Rumus untuk mengukur potensi PBB 

adalah: 

Keterangan: 
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Y = Variabel yang diramalkan 

a  = Bilangan Konstanta 

b = Koefisien Arah Regresi Linier 

x = Variabel Waktu   

Sumber :Sudjana 1996:315, Rudi Saputro. 

5. Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Jombang dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli 

daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan. 

 

Y = a + bx 


