
30 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat penelitian untuk melihat apa saja yang akan 

diteliti. Peneliti memilih tempat penelitian yang sesuai dengan yang di Butuhkan 

yaitu laporan keuangan pendapatan Daerah dan laporan tahunan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor. Tempat penelitian yang 

pertama yaitu di dinas pendapatan Daerah alamatnya yaitu Jl Mayjend sungkono 

dan di SAMSAT kota Malang yang alamat lengkapnya yaitu di jl S. Supriadi no 80 

kebonsari, Sukun. Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif. Jenis 

penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan analisis potensi penerimaan PKB 

dan efektifitas Penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut 

Mokoginta  (2015), penelitian deskriptif bertujuan untuk pencarian fakta status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interprestasi yang tepat. Menurut 

Sugiono dalam Hasanudin dan Wokas (2008), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (indepedent) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.  
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Jenis penelitian kuantitatif  menurut KBBI yaitu jenis penelitian yang 

berdasarkan jumlah atau banyaknya data. Sedangkan menurut Sugiono (2008)  

metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu 

dapat diklasfikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya 

bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik. Metode kuantitatif ini peneliti gunakan untuk 

menghitung potensi penerimaan dan keefektifitasnya. 

 

C. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang di perhitungkan sebagai 

subjek penelitian. Pada penelitian tersebut unit analisisnya yaitu pada Laporan 

Pajak Kendaraan Bermotor, Laporan Penerimaan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan 

Bermotor serta Laporan Keuangan pendapatan Asli daerah kota Malang tersebut. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data di ambil dari beberapa sumber dari Dinas Pendapatan 

Daerah. Fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu untuk mengetahui laporan 

tahunan Pendapatan Daerah kota Malang tersebut. sumber data dari SAMSAT 

kota Malang tersebut yaitu untuk mengetahui laporan tahunan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor. Semua data yang di 

gunakan yaitu menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunannya.  
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E. Tekhnik Perolehan Data 

Tekhnik perolehan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang 

sesuai dengan judul yang di bahas. Peneliti disini menggunakan dua tempat yaitu 

di Dinas Pendapatan Daerah kota Malang dan SAMSAT kota Malang.  Teknik 

perolehan datanya yaitu dengan metode dokumentasi. Peneliti di sini mengambil 

dari dua sumber data sekunder yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang 

dan SAMSAT kota Malang. Langkah-langkah dalam memperoleh data pada 

masih-masing instansi yaitu sebagai berikut: 

1. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang maka peneliti mengambil 

data sekundernya yang berupa laporan keuangan tahunan yang di akses 

melalui web resmi (www.malangkota.go.id) Dinas pendapat Daerah Kota 

Malang tersebut. 

2. Pada di SAMSAT Kota Malang maka peneliti datang langsung ke tempat 

penelitian, untuk meminta data laporan tahunan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor. 

F. Tahap Analisis data 

Tahapan-tahapan dalam analisis ini yaitu menganalisis potensi penerimaan 

dan efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Malang Provinsi Jawa Timur. Melihat dari kesadaran wajib pajak kendaraan di 

pendapatan Daerah dan membandingkan penerimaan dengan anggaran 

pendapatan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis yaitu penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

http://malangkota.go.id/
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yang sebenarnya sedangkan data yaitu keterangan yang nyata. Dengan demikian 

analisis data adalah  proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang di 

peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat dengan mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan. Tahapan- 

tahapan analisisnya terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 

1. Analisis efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Pajak Kendaraan Bermotor 

 Pada analisis efektivitas maka pendapatan pajak roda dua memiliki dua 

pendapatan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, sehingga di sini peneliti menganalisis efektivitas dari dua 

pendapatan tersebut. 

  Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas yaitu: 

����������� =
��������� ����������

������ ����������
� 100% 

Setelah perhitungannya selesai maka peneliti menganalisa tingkat 
efektivitas dengan menggunakan presentase yang sudah di tetapkan oleh 
Depdagri.  

Tabel 3.1 Kriteria efektivitas PKB dan BBNKB 
PERSENTASE KRITERIA 

>100% Sangat Efektif 

90-100% efektif 

80-90% cukup efektif 

60-80% kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber:Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329 
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Dengan demikian setelah perhitungannya di dapat maka peneliti 

menganalisis seberapa efektifnya Pajak Kendaraan bermotor dan Bea balik 

nama pajak Kendaraan bermotor di kota malang tersebut. 

2. Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

Potensi yaitu menganalisis pontensi Pajak kendaraan Bermotor  dan Bea 

Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor di kota Malang. Sebelum menganalisis 

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

disini peneliti membandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor di kota 

Malang. Selanjutnya menghitung potensi Pajak Kendaraan Bermotor  dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor menganalisis potensin yang menggunakan 

regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yang rumusnya adalah:  

� = � + �� 

Keterangan 

Y= estimasi pendapatan 

X= tahun 

a =  pendapatan dasar (baseline revenue) 

b =  perubahan pendapatan sebagai akibat perubahan ramalan. 

Disini untuk mempermudah penghitungannya peneliti menggunakan 

microsof excel.  Setelah hasil perhitungannya didapatkan maka peneliti 

menganalisis seberapa potensinya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang tersebut. 
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Dalam pengukuran laju potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraam Bermotor di kota Malang menggunakan 

tabel ukur Kriteria laju pertumbuhan.  

Tabel 3. Kriteria Laju Pertumbuhan 

NO 
PRESENTASE LAJU 

PERTUMBUHAN 
KRITERIA 

1 85%-100% Sangat Berhasil 

2 70%-85% Berhasil 

3 55%- 70% Cukup Berhasil 

4 30%-55% Kurang berhasil 

5 kurang dari 30% Tidak berhasil 

Sumber: Idirwan dalam sugiarto, Danurdara dan Rofi 

Setelah menganalisis data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor di kota Malang maka 3 kriteria laju 

pertumbuhan. 

3. Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

Pengertian kontribusi berdasarkan kamus ekonomi adalah segala sesuatu 

yang di berikan bersama-sama dengan pihak lain tujuan biayanya atau kerugian 

tertentu atau bersama (guritno dalam Rahmayanti, Darminto dan Zahroh, 

2015). Sedangkan kontribusi pajak maka kontribusi adalah sumbangan yang 

berasal dari suatu pihak dimana apabila diterapkan pada penelitian ini maka 

terdapat dua jenis pajak yang menjadi objek penelitian. 

Pengukuran kontribusi dilakukan sesuai dengan rumus pengukuran 

kontribusi dimana pada penelitian ini berasal dari jumlah penerimaan pajak 

terhadap total penerimaan pajak di pendapatan asli daerah. 
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��ℎ�� ����� � =
���������� ���������� ��� 

���������� ���������� ���
�100% 

 

Selanjutnya menghitung kontribusi BBNKB terhadap Pendapatan Asli kota 

Malang, yang menggunakan rumus sebagai berikut: 

��ℎ�� ����� � =
���������� ���������� ����� 

���������� ���������� ���
�100% 

 

Setelah perhitungan maka apakah sangat berkontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor. 

Tabel 3.3 Kriteria Kontribusi 

PERSENTASE KRITERIA 

0-10 Sangat Kurang 

11-20 Kurang 

21-30 Sedang 

31-40 Cukup baik 

41-50 Baik 

50-seterusnya sangat baik 

        Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

 

Setelah perhitungannya sudah diketahui maka peneliti melihat hasil 

presentasi penghitungannya dan menganalisis seberapa berkontribusinya Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor di Kota 

Malang tersebut.
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