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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara 

karena Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang cukup besar 

di bidang pariwisata sehingga berpotensi cukup besar untuk 

meningkatkan pajak daerah. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena 

penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memetakan 

penerapan unsur/sumber untuk memperoleh informasi tentang proses 

dan hasil dari penerapan tersebut.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder karena dalam 

penelitian ini menggunakan data yang telah dikumpulkan atau telah 

dipublikasi dan juga menggunakan data yang diperoleh secara langsung 

dari beberapa sumber instansi terkait dengan penelitian yang akan 

diajukan seperti  DJPK, dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

4. Populasi dan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Dan untuk sampel pada penelitian ini adalah 12 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dan mengambil kriteria sebagai berikut: 
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1. Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Kabupaten/Kota yang memiliki data target dan realisasi pajak 

pada tahun 2012-2016  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi 

Teknik ini digunakan dengan cara mengambil dan menyalin data-

data yang telah ada pada beberapa sumber data seperti instansi-

instansi terkait. Dalam hal ini secara langsung penulis memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berasal dari 

buku-buku, majalah, jurnal dan perangkat lainnya yang berkaitan 

dengan tema. 

6. Definisi Operasional Variabel 

1. Efektivitas Pajak Daerah 

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan 

perbandingan antara realisasi pajak daerah dan target pajak 

daerah, dengan satuan persen (%). 

2. Jumlah Industri 

Jumlah industri merupakan kumpulan dari perusahaan-

perusahaan dalam berbagai bidang, dengan satuan unit. 

3. Derajat desentralisasi fiskal  

Derajat desentralisasi fiskal adalah nilai yang dihitung 

berdasarkan presentase sumbangan daerah dibagi total 

penerimaan daerah, dengan satuan persen (%). 
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4. Pendapatan Asli Daerah 

pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan daerah yang 

diperoleh dari pemanfaatan potensi atau kekayaan dan sumber 

daya dari daerah itu sendiri, dengan satuan rupiah (Rp). 

5. Metode Analisis Data 

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah 

 Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara 

hasil penerimaan pajak daerah dari semua potensi pajak 

dengan rumus : 

            
                                 

                              
       

 Pemungutan pajak daerah dikatakan efektiv apabila rasio 

yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 

2. Derajat Desentralisasi Fiskal 

Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Dan dapat 

di ukur menggunakan rumus berikut : 

                               
                

                        
       

3. Analisis Regresi 

Model regresi linier berganda dengan data panel. Regresi 

linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau 

lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu 

variabel dependen. Berikut persamaan regresi linier berganda 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Y = Pendapatan Asli Daerah 

α = Konstanta (intercept) 

b = Koefisien Regresi 

   = Efektivitas Pajak Daerah 

   = Efisiensi Pajak Daerah 

e = Error 

4. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran dari 

pernyataan pernyataan seperti yang telah dirumuskan dalam 

hipotesis. Untuk uji hipotesis digunakan rumus sebagai 

berikut: 

a. Uji t 

Keberartian masing-masing parameter dapat diuji secara 

parsial mengunakan uji t. Hipotesis yang dapat diuji pada 

uji parsial yaitu: 

H0: Variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

H1: Variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

Kriteria pengujian untuk masing-masing variabel 

adalah : ditolak jikanilai Prob (t-statistic < α (0,05). 

b. Uji f 
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Keberartian parameter-parameter regresi secara 

simultan/serentak dapat diuji  menggunakan uji F. 

Hipotesis yang dapat diuji serentak yaitu: 

H0: Variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen 

H1: Varabel independen mempengaruhi variabel dependen 


