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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Kota Batu 

(Balaikota Among Tani) di Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. 

Batu, Kota Batu. Tepatnya pada  Badan Keuangan Daerah (BKD). Badan 

Keuangan Daerah (BKD) merupakan salah satu bidang yang ada di 

Pemerintahan Kota Batu. Peran Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk 

merealisasikan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batu dan juga 

sebagai SKPD yang berperan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Didalam satuan SKPD 

ini terdapat beberapa dinas-dinas. Dan penulis tertarik melakukan penelitian 

pada dinas Anggaran dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi 

dengan menggunakan skala numerik atau angka-angka untuk mencadarkan 

karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Melalui 

metode inipeneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis peran Pajak 

Hiburan dalam mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

masing – masing objek pajak hiburan Kota Semarang sudah cukup baik, Batu. 
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Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dinas pendapatan daerah Kota Batu 

dalam peningkatan Pajak Hiburan Kota Batu dari segi ekstensifikasi dan 

intensifikasi, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

ekstensifikasi dan intensifikasi Dinas Pendapatan Kota Batu. 

C. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) Objek penelitian adalah suatu atribut dari 

orang, dimana obejk atau kegiatan telah ditetapkan oleh peneliti nantinya untuk 

dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan karyawan dari badan keuangan daerah sebagai objek penelitian 

untuk meninjau informasi tentang pajak hiburan dan pendapatan asli daerah 

Kota Batu. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, 

cara memperoleh dan waktu pengumpulannya. Adapun jenis dan sumber data 

yang digunakan: 

1. Jenis data  

Jenis data yang digunakan penulis yaitu data kulaitatif dan kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang diamana data yang dapaat diukur atau 

dihitung secara langsung, yang memuat berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Data 

kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik Kuncoro 

(2013) Peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengelola 



27 
 

 
 

data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan analisis data model interaktif  Menurut Miles dan Huberman 

Silalahi (2009:339) melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu tentang Pajak 

Hiburan dan Undang-Undang ataupun peraturan lain yang mengacu mengenai 

Pajak Hiburan. 

2. Sumber data 

Sedangkan untuk sumber data yang diperoleh dibagi menjadi 2 jenis data 

yaitu : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesoner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara 

peneliti dengan nara sumber (Sujarweni, 2015)  data yang diperoleh 

oleh penulis dari pihak yang bersangkutan, melalui wawancara 

langsung oleh pegawai dari Dinas Pendapatan dan Dinas Anggaran 

Kota Batu atau melalui pihak yang lain yang mengetahui tentang 

laporan tentang Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

pemerintahan Kota Batu.  

b. Data sekunder  

Serta data sekunder berupa arsip/dokumen pemerintah daerah, 

Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku 

Peneliti menggunakan data kualitatif untuk mengelola data yang 

dikumpulkan selama melakukan penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Metode ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dengan cara 

membaca dan mempelajari, menganalisis dokumen yang ada dan juga dari 

buku, penelitian terdahulu, karya ilmiah yang dapat dipercayai 

kebenarannya berupa data laporan perusahaan, company profile, atau data 

lainnya. 

Dokumentasi yang dapat dilakukan dengan cara memfoto copy data 

berbentuk hard copy ataupun soft copy, data yang telah diperoleh peneliti 

akan memperkuat data saat melakukan wawancara yang akan dilakukan. 

Cara lain yang dilakukan yaitu dengan menggali informasi dari berbagai 

sumber tentang perundang – undangan, peraturan daerah. 

2. Wawancara 

Metode lain yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan 

data yaitu menggunakan metode wawancara, metode ini dilakukan dengan 

cara memberikan beberapa pertanyaan terstruktur kepada sampel dan 

populasi dan bertujuan untuk memperoleh informasi berupa data dari 

reponden (Hermawan, dkk, 2016). Peneliti menggali informasi dengan 

melakukan wawancaraa kepada pegawai atau orang yang bersangkutan 

dengan laporan pajak dan laporan realisasi anggaran. 
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F. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

Deskriptif  Kuantitatif dimana penulis melakukan pengambilan data dengan 

cara acak, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen metode penelitian 

kuantitatif, dan analisa data yang bersifat kuantitafi atau statistik ini bertujuan 

untk menguji sebuah hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). 

Menurut Sugiyono (2012), teknik penelitian kuantitatif juga dapat 

diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan dilandaskan pada filsafat 

positivisme, yaitu digunakan untuk meneliti populasi atau. Dengan 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif ini melibatkan perolehan jumlah 

target dan realisasi pajak hiburan pada setiap tahun berjalan dan juga hasil dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut. 

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan beberapa perhitungan 

dalam mengolah data yang ada, rumus yang digunakan sebagai berikut : 

1. Presentase pertumbuhan Pajak Hiburan 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 (𝑡) − 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 (𝑡 − 1)

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 (𝑡 − 1)
 𝑥 100 

 

2. Kontribusi Pajak Hiburan 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 
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G. Efektivitas  

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukan seberapa jauh suatu target 

yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu. Yang 

mana target itu telah ditentutakan sebelum tahun berjalan. 

Rivanto (2014) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah seberapa baik 

pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan 

yang diharapkan atau yang telah ditargetkan. Di Kota Batu sendiri tolak ukur 

efektivitas  hanya ada 2 kualisifaksi yaitu apabila dimana nilai yang didapat kurang 

dari (<100%) maka dinyatakan  tidak efektif dan jika nilai yang didapat lebih dari 

(>100%)  makan dinyatakan efektif. Untuk menghitung tingkat keefektivan tersebut 

peneliti menggunakan rumus berikut : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 


