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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi.Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kota Batu dengan fokus penelitian 

pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Lokasi tersebut ditentukan 

dengan harapan bahwa tempat tersebut berkaitan dengan penelitian yang 

dilaksanakan dan diharapkan dapat mendapatkan informasi dari kantor 

yang_menjadi tempat penelitian. 

B. Jenis Penelitian 

1. Jenis penelitian  yang dipakai adalah deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2011), 

yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan keterangan atau 

penjelasan mengenai upaya peningkatan pendapatan asli daerah sektor pajak 

hotel dalam mendukung pelaksanaan otonomi.daerah di Kota Batu. 

2. Dasar penelitian-ini adalah-studi kasus yang memusatkan persoalan pada 

peningkatan pendapatan asli daerah sector pajak hotel dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi.daerah di Kota Batu. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Dalam_menetukan jenis_data, peneliti menentukan sumber_data yang 

sesuai.dengan data.yang dibutuhkan,.antara lain: 

a. Data-primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data primer dalam bentuk wawancara. 



28 

 

 
 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek 

atau subjek penelitian. Dapat didapat dengan mengumpulkan dan 

mengkutip dokumen-dokumen, berkas laporan, maupun berkas arsip resmi, 

serta referensi lainnya yang sesuai dalam melengkapi data primer 

penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data 

primer melalui wawancara, dan data sekunder berupa laporan-laporan, 

dokumen-dokumen, maupun referensi yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.ini.  

a. Wawancara- 

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung 

melakukan tanya jawab kepada narasumber yang ditentukan. Narasumber 

tersebut adalah salah satu Aparatur Sipil Negara di SKPD Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu yang memiliki jabatan minimal Kepala Sub 

Bidang yang berhubungan dengan pendapatan ,daerah dengan golongan 

ruang minimal Penata Tingkat I / III-d dan bersedia menjadi informan atau 

narasumber pada penelitian ini.  

b. Studi.Dokumentasi 

Yaitu dengan menelaah buku, arsip dokumen kantor, undang-undang 

dan media informasi lain yang berhubungan dengan proses peningkatan 

pendapatan asli daerah sector pajak hotel di Kota Batu. Dalam penelitian 
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ini penulis mengumpulkan data mengenai potensi dan realisasi penerimaan 

pajak hotel yang terdata pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada 

Tahun. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian dengan jenis deskriptif ini peneliti mengartikan serta 

menguraikan data secara kualitatif sehingga didapat gambaran mengenai situasi-

situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga didukung dengan kontribusi 

data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber berdasarkan 

indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian, antara lain: 

1. Mendeskripsikan seberapa besar potensi Pajak Hotel dalam mendukung 

pendapatan asli daerah dan otonomi daerah Kota Batu, meliputi: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak hotel dalam mendukung 

pendapatan asli daerah. 

b. Mengetahui potensi pajak hotel dan menghitung efektivitas pajak hotel 

dengan indikator sebagai berikut: 

Indikator Keterangan 

Diatas 100% Sangat efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup efektif 

60%-80% Kurang efektif 

Dibawah 60% Tidak efektif 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman 

Penilaian dan Kinerja Keuangan 
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2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota 

Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli-Daerah dari-sektor Pajak-Hotel 

dalam-mendukung Otonomi-Daerah: 

a. Kendala Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam peningkatan 

Pendapatan-Asli Daerah-dari sektor Pajak-Hotel. 

b. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel. 

3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai 

perbaikan dalam permasalahan yang ada. 


