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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pajak merupakan instrumen penting sebagai salah satu sumber pendatapat 

daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di suatu daerah. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah selain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah sendiri dimaknai sebagai kontribusi 

wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan 

tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 Oleh karena itu pemerintah daerah yakni 

Kabupaten atau Kota perlu memiliki kebijakan atau program yang berupaya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

Kota Malang memiliki kebutuhan anggaran yang cukup besar bagi 

pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Malang memang menjadi yang paling besar dibandingkan dengan jenis 

pendapatan lain seperti dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah serta Pendapatan Asli Daerah lain yang sah. Hal ini 

sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang berikut ini: 

 

                                                           
1 Mafaza, Wildah dkk. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli 

Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). Jurnal 

Perpajakan (JEJAK) Vol 11 No 1. Hal 1 
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Tabel 1.1 Perolehan PAD Kota Malang Tahun 2016-2017 

Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp) 

Hasil pajak Daerah 374.641.673,42 414.961.528,72 

Hasil retribusi daerah 42.782.439,06 45.493.054,75 

Hasil Perusahaan Milik 

Daerah dan Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang di 

Pisahkan 

15.785.980,80 16.490.014,84 

Lain-lain PAD yang sah 44.122.562,56 111.332.363,77 

Pendapatan Asli Daerah 447.332.655,83 588.276.962,08 

Sumber: BPS Kota Malang, 2018 

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan PAD 

Kota Malang di tahun 2016 yakni mencapai Rp 447.332.655,83 dan mencapai Rp 

588.276.962,08 di tahun 2017. Dari data tersebut, hasil dari pajak daerah memang 

menjadi kontributor PAD paling besar dibandingkan jenis pendapatan lainnya. 

Kondisi ini harus dicermati sebagai potensi bagi Kota Malang untuk terus berupaya 

meningkatkan penghasilan dari pajak daerah. Apalagi di era desentralisasi dimana 

daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangankan pajak daerah 

untuk mendukung kemampuan keuangan daerah yakni Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan daerah.  

Disamping itu, selama ini apabila dilihat dari APBD Kota Malang tahun 2017 

yang sebesar Rp 1.971.916.657,66, dimana lebih dari 50% merupakan hasil dari dana 

perimbangan yang mana sebesar Rp 1.069.366.466,98.2 Oleh karena itu, agar 

pemerintah Kota Malang mampu lebih mandiri dengan memperoleh PAD yang lebih 

besar yakni dengan menyelenggarakan program pajak daerah yang strategis. Oleh 

karena itu, pada tanggal 21 Mei 2018 pemerintah Kota Malang melalui Badan 

                                                           
2 Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. Kota Malang Dalam Angka 2018. Kota Malang: BPS 

Kota Malang 
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Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) melaunching program Sistem Aplikasi Mobile 

Pajak Daerah (Sampade) dan merupakan program yang melengkapi sistem pajak 

online (e-tax) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sejak tahun 

2013.3 

 Program Sampade merupakan program yang didasari atas kebijakan 

Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang No 2 tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat memberikan pelaporan 

pembayaran pajaknya melalui sistem online.4 Namun untuk kebijakan atau regulasi 

yang secara khusus mengatur program Sampade memang pemerintah Kota Malang 

dan BPPD tidak memilikinya. Hal ini karena Perda tersebut merupakan kebijakan 

yang mengatur pajak daerah secara keseluruhan, bukan khusus terkait program 

Sampade. Padahal seharusnya suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah harus di dukung dengan regulasi Peraturan atau Surat Keputusan Walikota. 

Program Sampade hanya secara khusus masuk dalam Renja Kerja BPPD tahun 2018 

dan 2019 dengan nama kegiatan pengembangan dan pendampingan sitem aplikasi 

pajak daerah.    

 Selain itu, alasan kehadiran program Sampade dikarenakan beberapa masalah 

yang dihadapi oleh BPPD, salah satunya yaitu masalah menyangkut tunggakan pajak 

di Kota Malang. Pada tahun 2017 total jumlah tunggakan pajakan daerah yang 

meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, pajak air tanah, dan Pajak Penerangan 

Jalan yang mencapai Rp 20.566.289.154.5 Sementara untuk piutang atau tunggakan 

                                                           
3 https://malangkota.go.id/2018/05/22/bp2d-kota-malang-launching-aplikasi-sampade/  
4 Peraturan Daerah Kota Malang No 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Malang No 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 67B 
5 Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang. 2017. Piutang Pajak Daerah tahun 2017.  

https://malangkota.go.id/2018/05/22/bp2d-kota-malang-launching-aplikasi-sampade/
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Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1980 – tahun 2018 yang mencapai sekitar Rp 

100.000.000.000.6 Tunggakan pajak PBB yang sangat besar ini dikarenakan, PPB 

sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan baru dilimpahkan 

kepada daerah kabupaten atau kota pada tahun 2014. Hal ini mengakibatkan 

pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Malang mewarisi masalah tunggakan 

PBB tersebut.7 Di samping itu, berdasarkan data tunggakan pajak tersebut, dapat 

dikatakan bahwa masalah terbesar terkait tunggakan pajak yakni menyangkut 

tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai sekitar lima kali lipat dari total 

tunggakan pajak daerah secara keseluruhan di tahun 2017.  

 Selain itu, dari segi produk pelayanan yang diberikan, program Sampade oleh 

BPPD Kota Malang juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan teknis 

pembayaran dan pelaporan pajak bagi masyarakat di Kota Malang yang memiliki 

kesibukan sehingga tidak sempat membayar dan melaporkan pembayaran serta 

mendaftar sebagai wajib pajak secara manual. Karena program Sampade dengan 

sistem aplikasi android dapat memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat 

dalam hal pembayaran pajak dan pelayanan yang menginformasikan tentang 

perpajakan dilingkup daerah yang mana bisa dijangkau dengan aplikasi sampade. 

Sehingga warga kota malang dapat menerima perihal terkait segala hal menyangkut 

perpajakan daerah di Kota Malang baik itu tunggakan dan besaran pajak yang pelu 

dibayar; pelaporan pembayaran pajak; pendaftaran sebagai wajib pajak atau NPWP; 

dan pengkonsultasian pajak dalam kurun waktu sehari penuh atau 24 jam.8  

                                                           
6 https://www.malangtimes.com/baca/29117/20180706/183923/seimbangkan-neraca-keuangan-bp2d-

kota-malang-siap-hapus-tunggakan-piutang-rp-100-miliar 
7 Hasil Wawancara dengan Bapak Didit Supriyadi Selaku Kasubid Pengembangan Sistem Pelayanan 
Perpajakan BPPD Kota Malang pada 15 Maret 2019. 
8 https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/inovasi-layanan-pajak-bp2d-launching-sampade 
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Selanjutnya, aplikasi ini memakai sistem operasi android ini Selain itu, 

kehadiran aplikasi ini juga dapat mempermudah wajib pajak karena tidak perlu lagi 

menyampaikan dokumen administrasi perjakan secara fisik atau membayar secara 

manual, karena wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi IT dengan menggunakan 

e-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) dan pembayaran melalui auto 

debit.9 Dengan beberapa kemudahan tersebut, Sampade diharapkan dapat 

mengakomodir bagi masyarakat wajib pajak agar tetap dapat melaporkan dan 

memenuhi kewajiban nya membayar pajak daerah secara tepat waktu. 

 Permasalahan lain terkait pajak daerah yakni menyangkut kemudahan 

informasi bagi wajib pajak untuk mengetahui jadwal pembayaran pajak dan 

informasi tunggakan pajak. Hal ini karena selama ini pemberitahuan tersebut 

dilakukan secara manual yakni melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dari BPPD 

kepada tiap wajib pajak.10Sehingga dengan adanya program Sampade, maka wajib 

pajak dapat secara langsung mengetahui informasi mengenai tagihan dan batas akhir 

pembayaran pajak daerah.  

Selain itu, adanya aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat 

secara maksimal. Karena melalui aplikasi ini, masyarakat tak perlu bertatap muka 

langsung atau bertemu langsung ke kantor BPPD untuk membayar berbagai pajak 

daerah atau hanya sekedar mengetahui beberapa pajak yang harus dibayar. Cukup 

dengan handphonenya, masyarakat bisa mengakses secara langsung informasi pajak 

yang dibutuhkan melalui aplikasi ini, mulai dari mengetahui biaya pajak yang harus 

dibayar, hingga obyek pajak yang menjadi tanggungannya.  

                                                           
9 https://www.malangtimes.com/baca/27792/20180521/120152/luncurkan-aplikasi-sampade-layanan-

perpajakan-kini-di-genggaman/ 
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Didit Supriyadi Selaku Kasubid Pengembangan Sistem Pelayanan 
Perpajakan BPPD Kota Malang pada 15 Maret 2019. 
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Program Sampade juga merupakan upaya Pemerintah Kota Malang dalam 

menyelenggarakan e-government dalam pelayanan pajak daerah di Kota Malang. e-

government dipahami sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baik 

untuk pihak dalam dan dengan pihak luar yang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan 

kualitas pemerintahan.11 lebih lanjut, penerapan teknologi dalam pemerintahan 

merupakan suatu inovasi dalam pelayanan publik sebagai bentuk pemangkasan 

sistem atau mekanisme pelayanan yang rumit, agar pelayanan kepada publik dapat 

dilakukan dengan tepat dan berkualitas. Maka agar program Sampade dapat berhasil 

dilaksanakan maka pihak BPPD sebagai instansi yang melaksanakan program ini 

perlu mempertimbangkan aspek-aspek dalam implementasi kebijakan.  

Implementasi kebijakan publik adalah bagian paling krusial, bersifat krusial 

karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan 

direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa 

diwujudkan.12 Sedangkan Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

publik memiliki model dalam penerapannya. Model implementasi kebijakan publik 

menurut Edward III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Mengacu pada pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan proses atau tahapan dalam kebijkan publik yang sangat krusial 

dan penting dan dilaksanakan dengan optimal agar hasil dari kebijakan dapat 

bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Sehingga harapannya implementasi 

                                                           
11 Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 413 
12 Widodo.  2013. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. 

Malang : Bayu Media. Hal 85.  



7 
 

program Sampade diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan 

publik pajak daerah Kota Malang. 

Oleh karena itu, bersadarkan dengan pemaparan dari latar belakang di atas, 

urgensitas dalam penelitian mengenai program Sampade yakni terkait dengan 

program ini menjadi program yang baru dilaksanakan di Kota Malang pada tahun 

2018. Di samping itu, program Sampade juga merupakan upaya dari BPPD untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah Kota Malang. Sehingga judul 

dalam penelitian ini yakni “Implementasi Program Sampade Berbasis E-Government 

Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang 

(Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah)”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjabaran dalam latarb belakang di atas, pada penelitian ini 

peneliti menentukan permasalahan penelitian yang meliputi: 

1. Bagaiamana implementasi program Sampade berbasis e-government dalam 

rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di Kota Malang? 

2. Apa faktor penghambat dalam implementasi aplikasi Sampade berbasis e-

government dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di Kota 

Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang ditentukan, tujuan dari penelitian ini 

meliputi sebagai berikut: 
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1. Penelitain ini berusaha menjelasankan implementasi aplikasi Sampade 

berbasis e-governemnt dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di 

Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala implementasi program aplikasi Sampade berbasis 

e-governemnt dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di Kota 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini dari segi teoritik diharapkan menyajikan wacana kajian baru 

terkait implementasi program Sampade berbasis e-governemnt dalam 

rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di Kota Malang 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan literasi bagi penelitian 

sejenis yang mengkaji menyangkut program pajak daerah baik dilingkup 

Kota Malang maupun di daerah-daerah lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat menyumbang wacana dan pengetahuan baru bagi 

mahasiswa di bidang ilmu administrasi dan ilmu pemerintahaan yang 

secara khusus menyangkut implementasi program Sampade berbasis e-

governemnt dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah di Kota 

Malang. 

b. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan perimbangan untuk 

pelaksana atau pemangku kepentingan pada proses implementasi aplikasi 

Sampade berbasis e-governemnt dalam rangka peningkatan pelayanan 

pajak daerah. 
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3. Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti 

maupun pihak yang membaca penelitian terkait implementasi program 

Sampade berbasis e-governemnt dalam rangka peningkatan pelayanan 

pajak daerah. 

b. Penelitian ini dapat menyumbangkan kepada penelitian selanjutnya dalam 

bentuk referensi baru yang dikontekstualisasikan dengan implementasi 

program Sampade berbasis e-governemnt dalam rangka peningkatan 

pelayanan pajak daerah di Kota Malang. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan penjelasan secara singkat dari konsep-

konseop yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, definisi harus 

menjelsakan menyangkut karakteristik konsep secara objektif. Definisi konseptual 

berupaya menjelaskan secara singkat dan jelas tentang konsep yang menjadi 

pendekatan dalam penelitian. Maka dari itu, beberapa definisi terkait konsep yang 

menyangkut dengan tema dan fokus penelitian ini yakni meliputi: 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kegiatan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan 

pemerintahaan. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. 

pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang harus dipahami, bukan sekedar 

rencana tetapi berupa impian yang ditingkatkan. Di samping itu, harus pula 

ditekankan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan harus bertujuan untuk kepentingan 

masyartakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menentukan target dan 
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sasaranan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dari masyarakat secara 

umum. 

Selanjutnya, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Van Meter dan 

Van Horn, sesuai dengan dengan penjelasan berikut ini: 

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan.” 13 

 

Definisi tersebut, menyakatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan 

kebijakan publik tidak hanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah saja, namun 

juga beberapa stakeholder dari swasta atau bahkan masyarakat. Pendapat ini 

sangat sesuai dengan konteks pemerintahaan yang modern, dimana tidak hanya 

bergantung pada peran pemerintah, melainkan harus bersinergi antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat untuk tujuan-tujuan yang ditentukan dalam suatu 

kebijakan. 

2. E-Government 

United Nation Development Program mendefinisikan konsep e-government 

secara lebih sederhana yaitu sebagai penerapan teknologi komunikasi dan informasi 

oleh instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan.”14 Sementara Sa’id 

mendefinisikian e-government sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam dan dengan pihak luar diharapkan dapat meningkatkan performance 

pemerintah dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas 

pemerintahan.15 dengan demikian e-government merupakan upaya yang dilakukan 

                                                           
13Leo Agustino. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hlm.139. 
14 Indrajit, Richardus Eko. 2006. E-Government: Strategi Pembangunan dan 

PengembanganPelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 1 
15 Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 413 



11 
 

organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan penyediaan layanan kepada 

masyarakan atau warga negara terutama dengan menciptkan pelayanan yang mudaj 

diakses dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Penggunaan e-government 

juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintah. 

3. Program Sampade 

Proggram Sampade merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Malang 

melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan pajak daerah di Kota Malang. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah yakni kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.16 Pajak daerah dikenakan tidak hanya kepada perorangan namun juga bagi 

suatu badan.  

Sementara itu, program Sampade merupakan salah satu program yang 

memanfaatkan teknologi aplikasi android yang mana terdapat beberapa bentuk 

layanan pajak daerah seperti menginformasikan terkait tagihan pajakn, tunggakan 

pajak, mekanisme pembayaraan perpajakan, pelaporan pembayaran, pendaftaran 

sebagai wajib pajak dan tanya jawab menyankut informasi pajak daerah selama 

sehari penuh. Program ini diharapkan mendukung upaya pemerintah Kota Malang 

untuk mempermudah masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pajak daerah, 

sehingga dapat membayar pajak tepat pada waktunya. 

 

                                                           
16 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 
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4. Pelayanan Publik 

Warga negara berharap bahwa pelayanan publik dapat melayani dengan 

kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Mahmudi, pelayanan publik 

merupakan semua tindakan berupa pelayanan yang dijalankan oleh penyelenggara 

layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mematuhi amant dari 

regulasi atau undang-undang yang berlaku.17 Pelayanan publik dilaksanakan harus 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengacu pada regulasi yang ada, karena 

menjadi dasar legitimasi pelaksanaan pelayanan publik.  

F. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan abstraksi dari konsep terhadap objek-objek 

tertentu. Konsep sendiri dapat dilambangkan dalam bentuk kata-kata. 18. Maka dari 

itu, definisi operasional ini yakni meliputi: 

a) Kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait Program Sampade 

b) Implementasi program Sampade berbasis e-government dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah di Kota Malang. 

1) Komunikasi yang dilakukan stakehoder dalam implementasi program 

Sampade di Kota Malang 

2) Sumber daya manusia, anggaran, faslitas yang mendukukung 

implementasi program Sampade di Kota Malang. 

 

 

                                                           
17 Mahmudi. 2010.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN. Yogyakarta. Hal 22 
18 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30 
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3) Respon dan Pemhamanan Pelaksana terhadap program Sampade di Kota 

Malang 

4) Pedoman dan ketentuan dalam  implementasi program Sampade di Kota 

Malang 

c) Kendala dalam implementasi program Sampade berbasis e-government 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah di Kota 

Malang. 

1) Tidak adanya pihak kelurahan dalam membantu pelaksanaan program 

Sampade 

2) Tidak adanya regulasi khusus dan Standard Operating Procedure (SOP) 

yang mendukung pelaksanaan program Sampade  

3) Aplikasi Sampade yang rawan diretas oleh pihak yang kurang 

bertanggung jawab  

 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang runtut dan 

tersruktur untuk mengetahui dan menilai permasalahanan yang terjadi guna 

memperoleh data yang dapat dipergunakan sebai pemecahan masalah.19 Lebih lanjut 

rincian mengenai metode penelitian dapat dijabarkan melalui beberapa aspek berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mana 

merupakan suatu metode atau  sebagai suatu cara yang bersifat ilmiah guna 

memperoleh data dengan tujuan tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

                                                           
19 Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal 13 
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yakni penelitian deskripstif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha menggambarkan suatu fenomena. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian 

ini berusaha untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan istrumen pentig dalam penelitian, karena dapat 

memberikan informasi menyangkut situasi dan kondisi yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Subjek penelitian juga dapat memberikan informasi yang mendalam dan 

lengkap mengenai kebutuhan penelitian. Selain itu, dalam konteks penelitian 

kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Maka dari itu, informan pada 

penelitian ini yakni meliputi: 

a. Kepala BPPD Kota Malang 

b. Kepala atau staf sub-bidang pengembangan sistem pelayanan pajak 

c. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi Sampade 

 

3. Sumber Data 

Aspek selanjutnya yakni sumber data yang mana dapat dimaknai sebagai 

informasi atau acuan dan panduan utnuk melaksanaka kajian atau analisis suatu 

penelitian. Sumber data diperoleh melalui suatu metode tertentu baik dilakukan 

melalui proses wawanacara dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini 

yakni terdiri atas sumber data primer dan data sekunder yang secara rinci dapat 

merujuk pada penjelasan berikut ini:  

a. Data Primer 
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Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumbernya 20. Data primer dapat diperoleh melalui proses wawancara yang 

dilalkuakn oleh peneliti pada suatu lokasi penelitian terhadap informan yang telah 

ditentukan. Data ini dugunakan untuk menggali informasi dibutuhkan untuk 

menjawan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh melalui kegiatan 

wawancara terhadap informan yang telah ditentukan.  

 

b. Data Sekunder  

Jenis data lain dalam penelitian ini yakni data sekudender. Data sekunder 

diperloleh dari sumber kedua dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung 

penelitian ini. Pada umumnya data sekunder merupakan data dari instansi atau 

organisasi terkait yang menjadi subjek penelitian dilakukan. Data sekunder dapat 

diperoleh dari dokumen-dokumen dari BPPD Kota Malang, informasi dari portal 

berita online, dan dokumen kebijakan atau regulasi terkait pelayanan pajak daerah di 

Kota Malang. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh melalui buku-buku atau 

jurnal-jurnal yang memberikan informasi terkait fokus penelitian. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan kerja Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang yang bertempat di Perkantoran Terpadu JL. Mayjend 

Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

                                                           
20 Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian . PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta Tahun 

1995 
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Observasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengamati lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai fokus 

penelitian. Dengan kata lain observasi dapat memberi gambaran yang jelas bagi 

peneliti terhaap lokasi penelitian dan suatu fenomena sosial yang 

diteliti.Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan peneliti dengan cara turun 

kelapangan, melihat lokasi objek penelitian, melakukan pengamatan ataupun 

mencatat segala sesuatu yang masih berkaitan dengan penelitian. Observasi 

dilakukan dengan melakukan pengematan langsung pada kegiatan pelayanan pajak 

daerah melalui aplikasi Sampade di BPPD Kota Malang. Observasi dalam penelitian 

ini dilakukan dalam dua tahap yakni pada saat penelitian awal dan pada saat proses 

pengumpulan data.  

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara oleh peneliti kepada informan yang menjadi 

subjek penelitian dengan cara bertatap muka ataupun dengan media lainnya. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap informan sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan dengan 

membuat pedoman atau panduan wawanacara yang ditujukan kepada informan untuk 

mendapatkan informasi secara detail. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

secara struktur, karena mngacu pada panduan wawancara yang telah dibuat. 

Wawancara dilakukan pada beberapa informan atau subjek penelitian yang meliputi 

Pegawai BPPD Kota Malang khususnya di Sub Bidang Pengembangan Sistem 

Perpajakan sebagai pihak yang menjadi pelaksana teknis program aplikasi Sampade 

Kota Malang. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tekni mengumpulan data dengan cara mengkaji 

dokumen-dokumen yang memberikan informasi terkait fokus penelitian. Selain itu 

dokumentasi juga dapat berupa foto atai gambar menyangkut fenomena sosial yang 

akan dikaji. Dokumen-dokumen dapat berupa dokumen laporan kegiatan Bank 

Sampah Temas Bersinar dan juga foto-foto terkait aplikasi Sampade Kota Malang. 

Selain itu, dokumen dari BPPD Kota Malang dalam bentuk Rencana kerja dan 

dokumen lainnya serta berupa jurnal dab buku-buku yang mendukung pelaksanaan  

penelitian ini. 

 

6. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sata model inetraktif yang mana  

merupakan salah satu teknik analis data dalam penelitian kualitatf. Modle interaktif 

ini dapar merujuk sesuai dengan gambar berikut ini: 

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalam proses yang dilakukan secara saling berintegrasi 

dengan proses lain dalam analisis data. Proses ini dilakukan melalui wawancara dan 

studi dokumentasi. 21 Lebih lanjut, ada dua tahapan yakni pada saat pra penelitian 

dan dalam proses penelitian berlangsung. Data dikumpulkan melalui proses 

observasi, wawancara (dilakukan kepada informan selaku subjek penelitian), dan 

dokumentasi. Proses ini untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder 

yang dibtuhkan oleh penelitian ini.  

b) Reduksi  Data  

                                                           
21Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 

70 
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Reduksi data bulanlah hal yang terpisah dalam proses analisis data. reduksi 

data dapat diartikan sebagau proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstraksian, 

dan tranformasi data mentah yang berupa catatan-catatan dilapangn.22 Seperti yang 

diketahui bahwa data yang dikumpulkan pada awalnya masih bersifat mentah dan 

belum tentu kesemuannya mengandung informasi yang dibutuhkan bagi penelitian. 

Langkah-lahkag yang dilakukan dalam proses reduksi data yakni meliputi 

menggolongkan data kedalam pola-pola atau kode-koder ternetu. Proses ini 

berlangsung terus menerus hingga penelitiab selesai dilakukan.  

c) Display Data/ Penyajian Data 

Penyajian data adalam beberapa infrmasi yang terstruktur dan dapat 

mendukung dalam upaya penentuan kesimpulan dari keseluruhan proses.23 Proses ini 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan membuat narasi. Namun dewasa ini 

penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk matriks, grafik, jaringan, 

bagan, dan tabel. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti sebelum 

melakukan penarikan kesimpulan. Akan tetapi penyajian data harus dilakukan secara 

relevan sesuai dengan konteks atau fokus permasalahan 

d) Menarik Kesimpulan  

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan dari tiap data yang telah 

diperoleh, direduksi, dan disajikan dalam keseluruhan proses penelitian. Penarikan 

kesimpulan merupaha untuk mencari dan memami makna dari ketraturan, beberapa 

pola, dan penjelasan. Akan tetapi, dalam proses penarikan kesimpulan tidak 

dilakukan selaki saja, namun dilakukan secara interaktif, bolak balik diantara 

keseluruhan proses analisis data. Oleh karena itu, setelah melakukan verifikasi data, 

                                                           
22 Loc.Cit. Silalahi. Hal 339 
23 Milles, Matthew B dan Huberman, A Michel. Op.Cit.Hal 17 
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mada data dapat disimpulkan dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 


