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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan di Kota Malangpada periode 

2005-2017 karena penerimaan Pajak Daerah Kota Malang cendrung mengalami 

fluktuatif yang tajam. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tentang analisis pengaruh penerimaan jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak 

daerah merupakan sebuah penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif, dengan mengolah atau menganalisis data dalam periode 

waktu tertentu sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

C. Definisi Operasional Varibel 

Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variable terikat (dependen) 

dan variable bebas (independen). Adapun definisi masing-masing variabel 

yaitu: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yakni variabel terikat yang dipegaruhi oleh variable 

independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak 

Daerah Kota Malang tahun 2005-2017. 

2. Variabel Independen (X) 
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Variabel Independen ialah variable bebas yang mempengaruhi variable 

dependen, dalam penelitian ini terdapat tiga variable independen yaitu: 

a. Jumlah Penduduk (X1) 

Jika jumlah penduduk meningkat akan berdampak positif terhadap 

perekonomian dan juga memberikan dampak langsung terhadap penerimaan 

pajak daerah karena penduduk merupakan subjek. Penerimaan tersebut nantinya 

akan digunakan pemerintah salah satunya menyediakan barang-barang public 

untuk masyarakat agar terwujud pembangunan daerah dengan jasa timbal balik 

dari masyarakat yaitu pemungutan yang bersifat memaksa. 

b. Pertumbuhan Ekonomi (X2) 

Berkembangnya perekonomian akan menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi bertambah dan meningkatnya kemakmuran masyarakat. 

Pengumpulan data pertumbuhan ekonomi yaitu dihitung dari tingkat 

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam saruan 

persen. 

c. Inflasi (X3) 

Jika kenaikan harga berlangsung terus menerus dan saling mempengaruhi 

yang diukur dalam satuan persen.Data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Malang yang dinyatakan dalam bentuk persen. 

d. Jumlah Industri (X4) 
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Semakin meningkat Jumlah industri besar dan sedang maka penerimaan 

pajak daerah akan bertambah, karena akan menambah jumlah wajib pajak. Data 

jumlah Industri dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang dalam 

angka 2005-2017. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan jenis data time 

series yang bersumber dari Kota Malang dalam angka 2005-2017 dan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah 

Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Jumlah Industri. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi.Dokumen 

berupa pengumpulan data sekunder melalui website resmi yaitu 

https://malangkota.bps.go.id dan berhubungan dengan objek yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Regresi Berganda 

   Analisis regresi linier berganda ialah teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitumerupakan studi yang digunakan untuk mengetahui 

adanya pengaruh dua atau lebih variable indepen yang bersifat linear terhadap 

suatu variable dependen, kemudian dibentuk daalam Model ekonometrika 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 

https://malangkota.bps.go.id/
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Log Y = 𝛼 +  𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑋2 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝑋3 +  𝛽4𝑙𝑜𝑔𝑋4 

Dimana : 

Log Y = Pajak Daerah 

𝐿𝑜𝑔 𝑋1 = Jumlah Penduduk 

𝐿𝑜𝑔 𝑋2 = Pertumbuhan Ekonomi 

𝐿𝑜𝑔 𝑋3 = Inflasi 

𝐿𝑜𝑔 𝑋4 =Jumlah Industri 

𝛼 = Konstanta / Intercept 

𝛽 = Koefisien Regresi 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial(t) 

Uji parsil merupakan pengujian suatu hipottesis dapat diterima /  ditolak, 

dengan ketentuan,yaitu: 

𝐻0< 0 : tidak ada pengaruhdari variable bebas terhadap variable terikat. 

𝐻𝑎>0: adanya pengaruh  dari vaariabel bebas terhadap variable terikat. 

Memutuskan diterima atau ditolaknya hipottesis, maka dilakukan 

pengujian  dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel jika: 

1) Apabila 𝑡𝐻𝑖𝑡> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 : maka tolak 𝐻0 dan terima𝐻𝑎, sehingga variable 

bebas (X1,X2,X3,X4) secara parsial berpengaruh positif terhaap variable 

terikat (Y) adalah signifikan. 
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2) 𝑡𝐻𝑖𝑡< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 : maka terima𝐻0 dan tolak 𝐻𝑎, sehingga variable bebas 

(X1,X2,X3,X4) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap variable 

terikat (Y) adalah tidak signifikan. 

b. Uji Simultan (f) 

Pada dasarnya uji in untuk menunjukkan variable bebas yang 

dimasukkan dalam model apakah memiliki pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variable terikat, dengan hipotesis yang di ujiyaitu: 

𝐻0< 0 : tidak ada pengaruh secara bersama-sama/serentak antara variabel bebas 

terhadap variable terikat. 

𝐻𝑎> 0 : adanya pengaruh secara bersama-sama/serentak antara semua variable 

bebas terhadap variable terikat. 

 Kriterianya apabila𝐹𝐻𝑖𝑡 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolah dan 𝐻𝑎diterima, 

sehingga variabel bebas (X1,X2,X3,X4) berpengaruh secara serentak terhadap 

variable terikat (Y) adalah signifikan. 

Nilai f tabel dapat dihitung yaitu: 

𝑑𝑓1 : k 

𝑑𝑓2: n - k – 1 

Keterangan: 

k : Jumlah Variabel yang diteliti 

n : Jumlah data 
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c. Koefisien Determinan ( 𝑅2 ) 

Koefisien determinan ( 𝑅2 ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable terikat pada model yang diterangkan 

variable bebas.nilai ( 𝑅2 ) yang baik adalah jika diatas 0,5 keatas karena niali  

𝑅2 berkisar antara 0<𝑅2 <1, sehingga dapat diambil kesimpulan: 

1) Kecilnya Nilai  𝑅2  atau mendekati nol, berarti kemampuan variable-

variabel bebas amat terbatas. 

2) Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untu memprediksi variasi 

variable tidak bebas. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan adanya pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi 

linear tersebut baik atau tidak digunakan untuk melakukan penaksiran.Deteksi 

asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, mulltikolinieritas, 

heterokedastisitas, autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat salah satu asumsi dasar dari analisis 

regresi berganda harus terdistribusi normal atau mendekati nol yang berasal dari 

variabel-variabel independen dan dependen. Normalitas, error dapat dilihat dari 

hasi Jarque-Bera. 

Hipotesis yang diuji: 
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Ho : error berdistribusi normal 

H1 ; error tidak berdistribusi normal 

Tolak Ho jika p-value statistik dari Jarque Bera tidak signifikan (p-value 

< 0,05). 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari pengujian ini, apakah pada model regresi terdapat korelasi 

atau keterkaitan antar variable-variabel independen dan jika terjadikorelasi 

maka terdapat masalah multikolinearitas ( multiko ). Melihat nilai variance 

inflating factor (VIF) dari hasil analisis regresi, jika nilai VIF lebih besar dari10 

maka terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi. 

c. Uji Heterokesdatisitas 

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan / error dari 

model regresi yang bersifat tidak konstan. Regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi heterokedastisitas. Pendeteksian menggunakan beberapa uji seperti Uji 

Bruesch-Pagan, Uji White, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Harvey dan Uji Glejser. 

Dasar pengambilan keputusan pada Uji Heterokedastisitas yaitu: 

 Jika nilai signifikasi > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika nilai signifikasi < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya terdapat korelasi 

namun tetap pada sati variabel yang sama. Digunakan uji Durbin-Watson 

untukmelihat ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan kriteria: 

1) Jika d < dl atau d > 4-dl maka Ho ditolak. 

2) Jika du < d< 4-du maka gagal tolak Ho. 

3) Jika dl < du atau 4-du < d < 4-dl uji Durbin Watson tidak menghasilkan 

hasil yang akurat. 

Hipotesis yang melandasi uji autokorelasi yaitu: 

Ho : Tidak terdapat Autokorelasi 

H1 : terdapat Autokorelasi 

 


