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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian secara deskriptif dan komparatif. Sugiyono (2012:13) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:54) penelitian 

komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu 

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bulungan, dinas yang melakukan 

pemungutan pajak restoran di kabupaten Bulungan (Jalan Kolonel 

H.soetadji, Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara). 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu : 
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1. hasil wawancara mendalam dengan kepala bagian penerimaan 

pajak dan petugas pemungutan pajak restoran Kabupaten 

Bulungan terkait dengan : 

a. sistem pemungutan pajak yang digunakan, 

b. proses pemungutan pajak restoran di kabupaten Bulungan, 

c. Biaya pemungutan pajak restoran kabupaten Bulungan 

d. Kendala-kendala yang dihadapi saat pemungutan pajak 

restoran, 

e. Bagaimana penentuan target penerimaan pajak restoran, 

f. Pendapat pribadi kepala bagian serta staf tentang 

efektivitas pemungutan pajak restoran di kabupaten 

Bulungan,  

2. Data yang telah tercatat dan dikumpulkan berupa dokumen/ 

keterangan tertulis sebagai berikut : 

a. daftar wajib pajak yang terdaftar di BP2RD 

b. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Sumber data sekunder ini diperoleh dari Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bulungan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut (Sugiyono, 2010:402) terdapat empat macam teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan 

gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dimana teknik 

pengumpulan data ini diperoleh dari dokumen yang berupa tulisan atau 

gambar dan wawancara dengan pengumpulan data mewawancarai 

langsung dengan kepala bagian penerimaan pajak dan petugas 

pemungutan pajak restoran yang ada di BP2RD kabupaten Bulungan. 

Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini adalah daftar wajib pajak 

restoran yang terdaftar di BP2RD dan Laporan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 di 

Kabupaten Bulungan. 

 

E. Teknik Analisis Data  

1. Menyajikan hasil data berupa : 

a. Peraturan daerah kabupaten Bulungan No.9 tahun 2011 

tentang pajak restoran. 

b. Proses pemungutan pajak restoran di kabupaten Bulungan. 

c. Data Target dan Realisasi pajak restoran kabupaten Bulungan. 

d. Daftar wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah kabupaten Bulungan. 

2. Menganalisa hasil data yang didapatkan dengan deskriptif. 

3. Menganalisis efektivitas pemungutan pajak restoran yang telah 

digunakan di BP2RD Kabupaten Bulungan.  

Menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran 

dengan menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:  
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Dianalisis lebih lanjut, berdasarkan dengan kriteria 

efektivitas pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Indikator Efektivitas 

Nilai Efektivitas Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
Sumber : (Munir, Djuanda, & Tangkilisan, 2004, p. 151) 

4. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan mendiskripsikan 

hasil analisis  pemungutan pajak restoran di BP2RD Kabupaten 

Bulungan.  


