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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian tentang Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. Adapun peneliti 

melakukan penelitian ini di Kabupaten Siak. Alasan-alasan pemilihan lokasi pada 

daerah tersebut adalah: 

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Parkir dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 

2. Pihak kabupaten Siak mendukung penelitian dengan bersedia 

menyediakan data-data yang dibutuhkan. 

3.1.2 Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian ini mulai Januari sampai dengan September 2017  

dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam 

penelitan ini adalah teknik : 

a. Observasi : adalah melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya 
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pedoman observasi. Jenis data dan kawasan yang di observasi oleh peneliti 

adalah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. 

b. Wawancara (interview): yaitu teknik pengumpulan data yang penulisgunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait.Wawancara 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis 

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik 

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta 

berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 

3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

(Sugiono:2011:11)  

Penelitan ini berusaha menjawab bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 
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3.3.2 Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini 

adalah; 

a. Data Primer 

Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumbernya (pihak pertama), Yang mana data primer disini diperoleh melalui 

pengamatan langsung dari responden dengan wawancara dan pengambilan data 

yang dianggap penting dari Dinas perhubungan kabupaten Siak dan pengelola 

parkir di setiap kawasan/kecamatan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung 

dariobjek penelitian, meliputi kajian pustaka/ buku-buku, laporan-

laporan,literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis 

Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Siak. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2011:90). 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan 

cara tertentu. Sampel merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili 

populasi secara keselurahan yang dijadikan responden dalam suatu penelitian. 

Untuk menentukan jumlah sampel tersebut. Menurut Sugiyono (2005:91-96) 
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jumlah populasi sama dengan jumlah sampel disebut dengan sampling jenuh atau 

dengan kata lain adalah sensus. Disebabkan sedikitnya populasi, maka penulis 

menjadikan semua populasi menjadi sampel dan juga informan yang penulis 

penting dalam penelitian. 

Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Unsur Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 

No Keterangan Jumlah 

1 Kasi Andalalin dan Perparkiran 

Bpk. Andriansyah, SE 

1 orang 

 

  



 

 
 

43 

Tabel 3.2 Unsur Pengelola Parkir 

No Ormas Penyetor Wilayah/Kecamat

an 

Jumlah 

1 Koperasi Jasa Karya Mandiri 

Bpk. Kotot waluyo 
Kandis 

1 orang 

2 Laskar Melayu Rembuk 

Bpk. Syafianto 
Pasar Belantik 

1 orang 

3 Ormas Perintis Dinamika Bangsa 

Bpk. Suhairi 
Sungai Apit 

1 orang 

4 Masyarakat Peduli Kabupaten Siak 

Bpk. M. Syuib 
Water Front City 

1 orang 

5 Karang Taruna Kampung Bandar Pedada 

Bpk. Nursarif 
Sabak Auh 

1 orang 

6 Laskar Melayu Rembuk 

Bpk. Muzanny 
Siak 

1 orang 

7 Laskar Melayu Rembuk 

Bpk.Ismail Amir, SH 
Tualang 

1 orang 

8 Laskar Melayu Rembuk 

Bpk.Ismail Amir, SH 
Minas 

1 orang 

9 Pac. Pemuda Pancasila 

Bpk. Charles Nadeak 
Dayun 

1 orang 

10 Pac. Pemuda Pancasila 

Bpk. Dedi Hendera 
Koto Gasib 

1 orang 

11 Pac. Pemuda Pancasila 

Bpk. Budi Rahmad 
Lubuk Dalam 

1 orang 

12 Pac. Pemuda Pancasila 

Bpk. Edianto Siregar 
Bunga Raya 

1 orang 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang akan peneliti lakukan untuk penelitian ini adalah 

analisa deskriptif kualitatif. Analis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

 


