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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti diharapkan dapat 

menangkap keadaaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pelayanan Pajak 

Daerah (BPPD) Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi objektif 

bahwa BPPD adalah instansi dan birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung atas 

pengelolaan pajak, khususnya Pajak Daerah di Kota Malang. Fokus penelitian adalah 

menganalisis Efektifitas Pajak Daerah dan efektifitas pos-pos pajak daerah di Kota 

Malang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, analisis kontribusi pos-pos pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis Kontribusi Pajak Daerah 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari tahun 2012 sampai 2016. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian Deskriptif 

Kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya pada data 

data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistic tertentu dan 

mendeskripsikan gejala gejala sektor secara tepat dan ringkas suatu situasi kondisi pada 

masa sekarang. Analisis Kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan 

perhitungan terhadap data yang bersifat  pembuktian dari masalah. 
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Jadi penelitian Deskriptif Kuantitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran secara umum, menekankan analisisnya pada data data Numerik 

(berupa angka) yang kemudian dianalisa, diolah dengan metode statistic tertentu dan 

diinterpretasikan dalam bentuk uraian.  

C. Jenis Dan Sumber Data 

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran pengukuran 

tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen logis menjadi 

fakta. Data yang akan di gunakan dan di analisis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan 

Asset Daerah (BPKAD) dan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 

2012 sampai 2016. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2012 sampai tahun 2016. 

2. Data pajak daerah dan pos-pos pajak daerah Kota Malang tahun 2012 sampai 2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Dokumentasi teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan 

mencatat dan merekam data data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi 

terkait. 

E. Devinisi Operasional 

Untuk pemahaman yang lebih baik serta menyamakan persepsi mengenai 

Skripsi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan pengertian mengenai Variabel yang 

dipakai dalam penelitian ini: 
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1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi 

atau badan tampa imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber, dikelola dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan 

F. Metode Analisa Data 

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan peneliti melakukan pengolahan data 

yang diperoleh dalam bentuk : 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk uaraian kata kata yang dikumpulkan, 

dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan dengan cara membandingkannya 

terhadap teori teori dan pikiran pikiran yang logis. 

2. Data Kuantitatif, yaitu informasi yang berbentuk angka angka yang dikumpulkan 

dan kemudian ditarik kesimpulan dengan cara membandingkan antara data atau 

informasi yang satu dengan yang lainnya dan dengan perhitungan yang bersifat 

kuantitatif. 

 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Efektifitas, Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak 

daerah terhadap Target penerimaan pajak daerah, Efektifitas pajak daerah akan 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah 
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sesuai dengan jumlah  penerimaan pajak daerah yang di tergetkan. Analisis ini 

digunakaan untuk menganalisis efektifitas pajak daerah dan pos-pos pajak daerah. 

Besarnya Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan rumus (Halim, 2001) 

yaitu: 

𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇𝒊𝒕𝒂 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah adalah :  

Tabel 3.1  Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

Diatas 100 % Sangat efektif 

90 % – 100 % Efektif 
80 % - 90 % Cukup Efektif 

60 % - 80 % Kurang Efektif 
Dibawah 60 % Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 

Dengan analisis ini kita akan mendapatakan seberapa besar efektifitas pajak 

daerah dan efektifitas pos-pos pajak daerah kota malang. Dengan membandingkan 

hasil analisis tersebut dari tahun 2012-2016, sehingga dapat diketahui tingkat 

Efektifitas dari pos-pos pajak daerah dan efektifitas pajak daerah tiap tahunnya. 

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung kontribusi adalah dengan menghitung presentase ( Muda, 2017) 

sebagai berikut : 

𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑𝒑 𝑷𝑨𝑫 =
∑𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

∑𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 
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Kriteria  yang digunakan  dalam menilai kontribusi  pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : 

Tabel 3.2  Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

0   % - 10 % Sangat kurang 

10 % - 20 % Kurang 

20 % - 30 % Sedang 

30 % - 40 % Cukup baik 

40 % - 50 % Baik 

Diatas  50 % Sangat baik 

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

Dengan analisis ini kita akan mendapatakan seberapa besar kontribusi pajak 

daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dan seberapa besar kontribusi pos-

pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daera Kota Malang. 

G. Metode Menjawab Rumusan Masalah 

1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak daerah Kota Malang 

tahun 2012-2016 dengan menghitung presentase efektifitas dan 

mengkategorikannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas 

yaitu : dimana realisasi penerimaan pajak daerah tahun (x)/terkait dibagi target 

penerimaan pajak daerah tahun (x)/terkait terkait dikali 100%. 

2. Mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pos-pos pajak daerah kota 
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malang tahun 2012-2016 dengan menghitung presentase efektifitas dan 

mengkategorikannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas, 

yaitu dengan rumus efektifitas dimana realisasi penerimaan pos pajak 

terkait/(x) tahun terkait(x) dibagi target penerimaan pos pajak terkait/(x) tahun 

terkait/(x) dikali 100%. 

3. Menghitung seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Malang tahun 2012-2016, dengan menghitung presentase 

kontribusinya. Rumus yang digunakan yaitu dimana total realisasi penerimaan 

pajak daerah terkait/(x) tahun terkait/(x) dibagi total realisasi PAD tahun 

terkait/(x) dikali 100%. 

4. Mengetahui seberapa besar kontribusi pos pajak daerah sebagai sumber 

pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2012-2016, dengan menghitung 

presentase kontribusi dan mengkategorikannya. Rumus yang digunakan yaitu 

dimana total realisasi penerimaan pos pajak daerah tahun terkait/(x) dibagi 

total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun terkait/(x) 

dikali100%. 


