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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DinasPendapatan (Dispenda) Kota Batu, 

alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendapatan adalah karena peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar keberhasilan hasil pemungutan Pajak Daerah 

pemerintah Kota Batu dan peneliti juga ingin mengetahui laporan target anggaran 

realisasi Pajak Daerah yang selama ini dilakukan oleh Dispenda Kota Batu. Maka 

dari itu peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Batu yang dialamatkan di Jl. 

Diponegoro 74 (Batu Galleria A1-A2) BatuTelp. 0341 512132. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yaitu data dalam bentuk angka-angka yang dapat di ukur dengan satuan hitung, 

seperti laporan target dan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Kota Batu di 

Dinas Pendapatan Kota Batu. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Batu berupa laporan target anggaran tahun 

2011-2013 dan laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah tahun 2011-

2013. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi dan wawancara.  
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1. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan menyalin atau mencatat data-data yang 

terdapat di Dispenda Kota Batu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan 

data yang di perlukan oleh peneliti yang berupa dokumen-dokumen laporan target 

anggaran realisasi yang berupa soft copy yang diperoleh dari Dinas Pendapatan 

Kota Batu. 

2. Wawancara  

Mengadakan wawancara secara langsung dengan salah satu pegawai di 

Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu dengan Bapak Bayu untuk menanyakan alasan 

kenapa pada rasio pertumbuhan ada keminusan yaitu pada Pajak Hiburan. 

E. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yang merupakan 

teknik yang dinyatakan dalam perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus 

untuk menghitung : 

1.RasioEfektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output. Adapun rumus-rumus dari rasio efektivitas 

sebagai berikut: 

Rumus Rasio Efektivitas = x 100% 
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2. Kontribusi 

Adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk 

tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang 

dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan 

pajak terhadap pendapatan asli daerah. 

Rumus Kontribusi Pajak Daerah = ∑
∑

x100% 

3. RasioPertumbuhan 

Rasio yang mengukur pertumbuhan seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dalam setiap periode. Adapun rumus-rumus dari rasio 

pertumbuhan sebagai berikut: 

Rasio Pertumbuhan: Gx = ( )
( )

 x100% 

4. Mendiskripsikan dan menganalisis hasil pertumbuhan rasio-rasio diatas 

melalui penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


