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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum

dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional 

menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan spiritual berdasarkan UUD 1945, 

dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, 

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan 

dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.  

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup 

besar. Sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan 

pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran 

serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk diantaranya adalah pajak dan juga 

retribusi di daerah. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan 

dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “. 

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang 

menyumbang cukup banyak dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang 

sangat vital dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan sebuah negara tidak akan 

berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan,  biaya kesehatan, subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas 

publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak 

pembangunan sebuah negara. Dengan banyaknya pajak yang terkumpul maka semakin 
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banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak sangat penting dalam 

mewujudkan pembangunan nasional. 

Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan lain yang dapat 

mendukung pembiayaan rumah tangganya dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 tentang “pokok-pokok 

pemerintahan daerah”, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 

1.Pendapatan Pajak Daerah 

2.Pendapatan Retribusi Daerah 

3.Pendapatan hasil pengelolaan kekaaan Daerah yang dipisahkan 

4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Pendapatan dapat berasal dari pendapatan asli daerah , pendapatan asli daerah yang 

berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya 

yang sah
1
. 

Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran
2
.  Dinas Pendapatan Kota Blitar sebagai salah satu unsur pelaksanaan Pemerintahan 

yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang 

berupa pajak daerah kota/kabupaten yang di dalamnya terdapat faktor yaitu pungutan yang 

mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak hiburan. Sektor pajak hiburan yang 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar No. 07 Tahun 2011 halaman 6 adalah : (1) 

tontonan film; (2) pagelaran kesenian; (3) musik, tari dan/atau busana; (4) kontes kecantikan, 

binaraga dan sejenisnya; (5) pameran; (6) diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; (7) 

sirkus, akrobat dan sulap; (8) permainan bilyar, golf dan boling; (9) pacuan kuda, kendaraan 

                                                           
1
 M. Suparmoko. 2001. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi yogyakarta. 

2
 Berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal : 6 
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bermotor dan permainan ketangkasan; (10) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat 

kebugaran (fitness center); dan (11) pertandingan olahraga
3
. 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, bahwa jumlah pajak hiburan Kota Blitar permanen 

jumlahnya tetap dari tahun 2013-2015. Namun apabila melihat dari tarif pajak hiburan 

pemanen terdapat fluktuasi yang dikarenakan adanya hiburan yang ditutup oleh pengusaha 

kemungkinan masalah keuangan yang dialaminya. Sedangkan jumlah hiburan insidentil di 

Kota Blitar mengalami kenaikan hal ini disebabkan banyak hiburan insidentil yang 

diselenggarakan di Kota Blitar. 

Berikut jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar dalam data Dinas Pendapatan Kota 

Blitar : 

Tabel 1.2 : Jumlah wajib pajak hiburan permanen Tahun 2015 (15% : tempat rekreasi 

dan mainan anak-anak, 20% : Movie, 40% : Karaoke) 

Tahun 

Jumlah Wajib Pajak Berdasar Tarif 

Total 

15% 20% 40% 

2012 11 - 9 20 

2013 4 1 8 13 

2014 4 - 9 13 

2015 4 1 9 13 

Sumber : Data Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
4
 

Diatas merupakan tabel wajib pajak hiburan permanen Kota Blitar, dibawah ini adalah 

jumlah wajib pajak hiburan insidentil Kota Blitar. Pajak hiburan jenis insidentil adalah 

hiburan yang diadakan pada saat dan tempat tertentu. Adapun pajak hiburan jenis insidentil 

Kota Blitar bisa dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

                                                           
3
 Ibid, hal : 12 

4
 Data diolah peneliti dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar  
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Tabel 1.2 : Jumlah wajib pajak hiburan insidentil Tahun 2015 (15% : olahraga dan 

lomba-lomba, 20% : pameran dan konser musik) 

Tahun 

Jumlah Wajib Pajak Berdasar Tarif 

Total 

15% 20% 

2012 5 - 5 

2013 2 2 4 

2014 10 1 11 

2015 7 7 14 

Sumber : Data Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
5
 

Dari kedua tabel diatas bisa diketahui bahwa sebenarnya sektor hiburan di Kota Blitar 

sudah lumayan banyak. Meskipun hasil dari pajak hiburan permanen masih mengalami 

fluktuasi di tiap tahunnya. Dikarenakan jumlah wajib pajak insidentil tidak menentu tiap 

tahunnya. Kadang kala mengalami kenaikan namun pada kurun waktu tertentu jumlah event 

yang terselenggara guna menunjang pajak hiburan tidak ada atau tidak terlalu banyak. Hal itu 

sangat mempengaruhi terhadap jumlah hasil pajak hiburan di Kota Blitar. Karena semakin 

banyak event atau hiburan insidentil yang terselenggara maka semakin banyak pula hasil 

pajak hiburan yang terkumpul. Hal ini menjadi salah satu permasalahan mengapa hasil pajak 

hiburan di Kota Blitar tidak maksimal atau tidak sebanyak pajak-pajak sektor lainnya
6
. 

Selain itu dalam pembayaran pajak hiburan di Kota Blitar sendiri masih menemui 

berbagai kendala. Diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan 

kegiatan usahanya ke Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Disini dapat 

dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum 

dibilang baik. Dikarenakan masih adanya wajib pajak yang malas untuk datang langsung ke 

                                                           
5
 Data diolah Peneliti dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

6
 Topowijono, dkk. 2016. Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar. Jurnal 

Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1.  
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Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk mendaftarkan dan 

mendatakan usahanya. Kemudian masih banyak wajib pajak hiburan di Kota Blitar yang 

tidak membayar langsung ke Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

melainkan menitipkan pembayaran kepada petugas pajak yang ada dilapangan. Selanjutnya 

petugas pajak memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Dan 

kurang pahamnya wajib pajak hiburan di Kota Blitar dalam menghitung sendiri jumlah wajib 

pajak yang harus dibayarkan.  

Berikut jumlah wajib pajak hiburan mengenai perhitungan sendiri : 

Tabel 1.3 : Pemahaman wajib pajak hiburan dalam menghitung jumlah pajak  

Peran WP Jumlah 

WP 

Persentase 

(%) 

a. Kemampuan 

penghitungan sendiri 

  

Mampu 3 30 

Tidak mampu 7 70 

b. Pengetahuan tarif pajak    

Mengetahui 7 70 

Tidak mengetahui  30 

c. Penghitungan jumlah 

pajak terutang 

7  

Wajib pajak 3 30 

Petugas pajak  70 

d. Pengetahuan dan 

pemahaman peraturan 

perpajakan yang berlaku 

3  
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Tahu dan paham 4 40 

Tidak tahu dan tidak paham 6 60 

Sumber : Data Primer 2016
7
 

Dari tabel diatas terdapat 30% wajib pajak yang menghitung mampu dan menghitung 

sendiri dan 70% tidak mampu dan menyerahkan kepada petugas pajak untuk melakukan 

penghitungan pajaknya. Wajib pajak ynag mengetahui tarif pajak 30% dan 70% tidak 

mengetahui tarif pajaknya.pengetahuan peraturan perpajakan masih rendah, hanya sekitar 

40% wajib pajak yang memahami peraturan dan 60% tidak memahami peraturan perpajakan 

yang berlaku. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya penyuluhan yang 

diberikan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sehingga 

mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang seharusnya 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

Strategi Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

sektor Pajak Hiburan dan bagaimana Pemerintah Kota Blitar mengatasi kendala-kendala 

dalam mengoptimalkan hasil pajak dari sektor hiburan di Kota Blitar. Dengan strategi dan 

pengelolaan yang tepat oleh Pemerintah maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Blitar melalui sektor pajak hiburan akan mengalami peningkatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan yang peneliti paparkan di atas maka terdapat rumusan 

masalah diantaranya : 

1. Bagaimana strategi Pemerintah dalam meningkatkan PAD sektor Pajak Hiburan di 

Kota Blitar ? 

                                                           
7
 Topowijono, dkk. 2016. Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar. Jurnal 

Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1. 
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2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan PAD 

sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar ? 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan PAD sektor Pajak 

Hiburan di Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam 

meningkatkan PAD sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam dunia 

akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang sosial seputar 

kebijakan peningkatan Pajak Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hiburan di Kota 

Blitar. 

b. Bagi Masyarakat, untuk mendapatkan informasi mengenai strategi Pemerintah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Hiburan di 

Kota Blitar. 

E. Definisi Konseptual 

1. Strategi Pemerintah   

Strategi Pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang 

dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi 

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. 
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 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi Pemerintahan adalah fungsi 

dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, 

pelayanan, pembangunan, pemeberdayaan dan perlindungan. Pada penelitian ini 

Pemerintah Kota Blitar mempunyai peran dan startegi dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak hiburan.  

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada 

umumnya mengandalkan jasa retribusi daerah dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah 

dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan 

kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin 

maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah juga dapat dikatakan sebagai pendapatan 

rutin dari usaha-usaha Pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 

keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya
8
. 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam 

pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, 

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai nilai kekayaan 

yang bersih
9
. 

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Daerah 

                                                           
8
 Widhu Ardiansyah Indra “Analisis Kontribusi Pajka Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten urworejo Thaun 1989-2003, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 

2005 hlm 61-62 
9
 Pasal 1 Butir 13 Undang - Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku
10

.  

3. Pajak Hiburan 

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 

sektor publik) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan,  yang  digunakan  sebagai  

alat  pendorong, penghambat  atau pencegah  untuk  mencapai  tujuan  yang  ada  dalam 

bidang  keuangan negara
11

. 

Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Pajak Hotel; Pajak Restoran ;Pajak 

Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C; Pajak Parkir; Pajak Lain-lain
12

. Adapun Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
13

. 

F. Definisi Operasional  

Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Hiburan 

- Prosedur pemungutan pajak hiburan 

- Penguatan sumber daya Pemerintah 

- Penyediaan sarana dan prasarana 

 

 

                                                           
10

 Pasal 1 butir 17 Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

11
 Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.Penerbit Andi. Yogyakarta 

12
 Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

13
 Ibid 
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2. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD 

- Target pemungutan pajak daerah Kota Blitar 

- Realisasi pemungutan pajak daerah Kota Blitar 

- Perbandingan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dengan pajak lainnya 

3. Kendala Pemungutan Pajka Hiburan di Kota Blitar 

Dalam upaya pemungutan pajak hiburan, terdapat kendala yang menjadikan 

pemungutan tersebut kurang maksimal. Akibtanya ialah pada kurang terpenuhinya 

target dan kontribusi terhadap PAD yang rendah. Adapun kendala pemungutan pajak 

hiburan dikelompokkan ke dalam dua bentuk yakni kendala internal dan kendala 

eksternal.  

- Internal, merupakan kendala yang berasal dari pemerintah itu sendiri meliputi 

: 

a. Sumber daya pelaksana 

b. Prosedur pemungutan pajak hiburan 

- Eksternal, merupakan kendala yang berasal dari target sasaran pemungutan 

pajak hiburan meliputi : 

a. Respon target kelompok sasaran 
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G. Kerangka Berfikir 

Guna mempermudah argumen dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan 

dalam kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar Pemikiran : 

1. Pajak merupakan salah satu penopang Pendapatan Nasional 

karena menyumbang cukup banyak dari seluruh penerimaan 

Negara. 

2. Pajak hiburan di Kota Blitar memiliki presentase terendah 

dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lainnya. 

3. Hasil Pajak Hiburan di Kota Blitar selalu mengalami fluktuasi. 

Badan Pendapatan 

Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Blitar 

(BPKAD) 

Kendala dalam 

pemungutan Pajak 

Hiburan Di Kota Blitar 

: 

1.  Kendala Internal : 

a. Sumber daya 

pelaksana. 

b. Prosedur 

pemungutan 

pajak. 

2.  Kendala Eksternal : 

a. Respon target 

kelompok 

sasaran. 

Kontribusi Pajak 

Hiburan Terhadap PAD 

Kota Blitar : 

1. Target pemungutan 

pajak daerah Kota 

Blitar. 

2. Realisasi 

pemungutan pajak 

daerah Kota Blitar. 

Strategi Pemerintah 

Daerah dalam 

Pemungutan Pajak 

Hiburan : 

1. Prosedur 

pemunguttan pajak 

hiburan. 

2. Penguatan sumber 

daya Pemerintah. 

3. Penyediaan sarana 

dan prasarana. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalahan
14

. Sedangkan menurut Arikunto, metode 

penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi
15

. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sulistyo-Basuki 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut : “prosedur penelitian yang bertujuan 

unutk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia 

yang diteliti. Penelitian kualitatif ini berhubungan dengan ide, prespsi, pendapat, atau 

kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-

angka”
16

. 

Adapun mengenai uraian yang lebih lanjut dalam metode penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif  dimana 

lebih menekankan pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan bersifat 

uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati.  Peneliti akan 

mencoba menggambarkan secara umum strategi-strategi yang digunakan oleh 

Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

sektor Pajak Hiburan. 

2. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian dapat pula disebut 

                                                           
14

 P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.  Jakarta: Rineka Cipta. Hal : 2. 
15

 Arikunto, S. 2002.  Prosedur Suaru Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima. Penerbit Rineka 

Cipta. Jakarta. Hal : 136 
16

 Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku. Hal:78 
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sebagai informan, yang dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang 

paham dengan topik yang diteliti. Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar :  

- Untuk mengetahui penjelasan sejauh mana dan bagaimana strategi 

Pemerintah dalam pengelolaan sektor pajak hiburan guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Blitar. 

- Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan sektor pajak hiburan. 

- Untuk mengetahui data-data mengenai sektor pajak hiburan Di Kota Blitar. 

- Untuk mengetahui target dan realisasi sektor pajak hiburan/ 

b. Pengelola tempat hiburan : 

- Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak hiburan. 

- Untuk mengetahui data pembayaran pajak hiburan. 

c.  Pengguna tempat hiburan :  

- Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap sektor pajak 

hiburan. 

3. Sumber Data  

Untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Kota Blitar maka peneliti memerlukan 

beberapa data penunjang yang bersumber dari berbagai pihak terkait dan terlibat. 

Dengan demikian, menurut klasifikasi berdasarkan sumber datanya, maka peneliti 

menggunakan dua macam data diantaranya, yaitu : 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya
17

. Dalam hal ini peneliti mendapatkan 

data primer melalui wawancara langsung kepada subyek penelitian yang 

terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan langsung dengan beberapa 

narasumber yang terkait dengan judul penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat 

dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti 

tabel, catatan, SMS, foto dan lain–lain
18

. 

Adapun data sekunder ini bersifat penunjang atau melengkapi. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, 

Perda Kota Blitar, Profil Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Blitar, data atau informasi-informasi penunjang lainnya. 

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun data tersebut diperoleh dari berbagai metode yang nantinya akan diolah 

dan dianalisis menggunakan suatu metode tertentu. Dalam penelitian ini metode 

penelitian yang digunakan adalah : 
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a. Observasi 

Menurut Denzim dan Dedy Mulyana dalam observasi, observer atau pengamat 

dapat berpastisipasi sebagai pengamat (partisipan as abserver) dengan membiarkan 

kehadirannya sebagai peneliti dan mencoba membentuk serangkaian hubungan 

dengan subyek sehingga mereka berfungsi sebagai responden dan informan
19

. 

Observasi dilakukan secara langsung di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Blitar yang diharapkan bisa memberikan gambaran secara langsung 

mengenai strategi Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam sektor Pajak Hiburan Di Kota Malang.  

b. Wawancara  

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan 

kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi - terstruktur, dan wawancara mendalam (in - depth 

interview).  

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar 

berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi
20

. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari 

lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini 

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian
21

. 

Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen atau data terkait 
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strategi pemerintah yang didapat selama proses penelitian, buku catatan lapang 

peneliti, gambar atau foto saat turun lapang yang sekiranya mendukung data 

penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Blitar yang berada di Jl. Merdeka No.105 Blitar. Pemilihan ini sengaja 

dilakukan dengan maksud menemukan sebuah obyek yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat  mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain
22

. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif sehingga harus dianalisis secara kualitatif. 

Dalam teknik analisa data secara kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa cara 

diantaranya :  

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, 

keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, 

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain 

yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, 

wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang 

memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 
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Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, 

apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

b. Penyajian data 

Penyajian data (display data) dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk kemudian 

dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai 

kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpilan-kesimpulan sementara yang dipereoleh padan waktu 

direduksi. 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, 

serta dilakukan dengan cara berulang kali, melakukan peninjauan mengenai 

kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan 

konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 


