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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) yang terletak di Jalan. Panglima Sudirman No. 507 Block 

Office Kota Batu. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain (Sugiyono, 2010).  

 Menurut Ulum dan Juanda (2016) bahwa penelitian deskriptif yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. 

Nazir (2014) menyatakan bahwa metode deskrptif merupakan suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Ulum dan Juanda (2016) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Dalam 

penelitian ini sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara langsung 

dengan responden yang bersangkutan yakni dengan staf Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Batu. 

 Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Ulum 

dan Juanda (2016) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Meskipun 

data sekunder adalah data pendukung atau tambahan, namun juga tidak bisa 

diabaikan karena sumber ini yang dapat melengkapi agar informasi tersebut jelas 

dan lengkap. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa dokumen-

dokumen pendukung yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Batu seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Batu Tahun 2012-2016, Rencana Strategik Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 

dokumen laporan target dan realisasi anggaran penerimaan pajak dan retribusi 

daerah Kota Batu tahun 2012-2016, dokumen laporan target dan realisasi PAD 

Kota Batu tahun 2012-2016, dokumen profil instansi terkait Kota Batu, dokumen 

Undang-Undang Pajak daerah dan Peraturan Kota Batu. Selain itu juga dari buku, 
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jurnal, penelitian skripsi terdahulu, dan lain sebagainya yang dapat mendukung 

penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi 

keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode runtun 

waktu (time series) yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Dengan memilih 

metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan 

akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode:  

1. Wawancara 

 Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan 

yang bertujuan. Nazir (2014) mengatakan bahwa wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini peneliti akan 

memperoleh data langsung pada sumber informasi atau responden yang 

bersangkutan yaitu bapak Iwan Santosa selaku kepala sub bidang 

pengawasan dan pengendalian operasional pajak serta mbak Wahyuning 

kepala sub bagian program dan pelaporan Dispenda Kota Batu. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah 

jadi dan sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 2016). Peneliti 

memperoleh data dari Dinas Pendapatan Daerah berupa softcopy maupun 
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hardcopy data target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah 

Kota Batu tahun 2012-2016, data target dan realisasi penerimaan PAD 

Kota Batu tahun 2012-2016, profil Kota Batu, Rencana Strategik (Renstra) 

Dispenda Kota Batu. Peneliti meminta data kepada bagian program dan 

pelaporan Dispenda dengan cara mengcopy data tersebut. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Analisis efektivitas pajak daerah 

  Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar 

persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak 

daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan 

realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. 

  Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah 

Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka 

semakin bak kinerja pemerintah (Yoduke dan Ayem, 2015). Efektivitas 

tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah 

sesuai dengan penelitian Hakim (2013): 

Analisis Efektivitas Pajak Daerah = 

 Χ 100%  
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Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah, sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah 

Prosentase (%) Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

< 60% Tidak efektif 

   Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013) 

 

2. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah 

  Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 

prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target 

penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Hakim 

(2013): 

   Analisis Efektivitas Retribusi Daerah = 

      Χ 100% 

 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas retribusi daerah 

Prosentase (%) Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

< 60% Tidak efektif 

   Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013) 

 

3. Analisis Efisiensi Pajak Daerah 

  Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau 

penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang 

dihitung berdasarkan prosentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi 

penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini 

akan dianalisis dengan rasio efisiensi pajak daerah dengan rumus sebagai 

berikut sesuai dengan penelitian Hakim (2013): 

Analisis Efisiensi Pajak Daerah = 

 Χ 100% 

 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah 

pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio 

biaya pemungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

35 Tahun 2002). 
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4. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah 

  Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 

prosentase biaya pemungutan retribusi dibagi realisasi penerimaan pajak 

daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan rasio efisiensi retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut sesuai 

dengan penelitian Hakim (2013): 

Analisis Efisiensi Retribusi Daerah = 

 Χ 100% 

 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah 

pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio 

biaya pemungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

35 Tahun 2002). 

5. Analisis Kontribusi Pajak Daerah 

  Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap PAD. Analisis kontribusi merupakan rasio PAD dalam t tahun 

dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan 

daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan PAD (Mikha, 

2010). Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut: 
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  Analisis Kontribusi pajak daerah = 

     Χ 100% 

 

 Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah, sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Klasifikasi kriteria kontribusi persentase pajak daerah 

Prosentase (%) Kriteria 

0,00% - 10% Sangat kurang 

10,00% - 20% Kurang 

20,00% - 30% Sedang 

30,00% - 40% Cukup baik 

40,00% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat baik 

   Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013) 

 

6. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah  

  Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai 

berikut: 

   Analisis Kontribusi retribusi daerah = 

   Χ 100% 

  

 Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut: 
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Tabel 3.4. Klasifikasi kriteria kontribusi persentase retribusi daerah 

Prosentase (%) Kriteria 

0,00% - 10% Sangat kurang 

10,00% - 20% Kurang 

20,00% - 30% Sedang 

30,00% - 40% Cukup baik 

40,00% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat baik 

   Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013) 

 

 


