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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek 

dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta 

didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan 

serta memberikan argumentasi/pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan 

dan dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan Undang-

undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang berlokasi di Jl. Raja 

Isa, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, 

Kepulauan Riau. Waktu penelitian dimulai dari Desember 2017 sampai Februari 

2018.   

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam Penyelesaian penelitin ini diperlukan berbagai data yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu, antara lain:  
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3.3.1 Data Primer  

   Menurut Irawan (2004:86), data primer merupakan data yang peroleh 

langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa informasi 

yang saling berhubungan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam 

penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Dara primer diperoleh 

dari: 

a. Melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan 

masalah penelitian. 

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan sekitar Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. 

3.3.2 Data Sekunder 

        Irawan (2004:87) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-

dokumen, artikel-artikel, laporan-laporan, buku-buku, koran, majalah dan 

pendapat para ahli yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang 

diteliti. 

 

3.4  Informan Penelitian  

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneitian (Moleong, 

2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permaslahan 

yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran 

Berbasis Online Sistem Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Batam 

 

No Jabatan Jumlah 

1. Kepala sub Bidang Penagihan dan 

penindakan 

1 orang 

2. Kepala sub bidang sistem informasi 

pajak dan retribusi 

1 orang 

3. Wajib Pajak Hotel (online) 5 orang 

4. Wajib Pajak Restoran (online) 5 orang 

Jumlah 12 orang 

Sumber: Data olahan tahun 2017 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam buku statistic Deskriptif untuk 

penelitian (Siregar:2010), Prosedur Pengumpulan data secara umum dalam suatu 

penelitian adalah: 

1. Wawancara 

Peneliti dalam hal ini melakukan Tanya jawab langsung, dimana 

wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata 

dapat di ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti mengenai hal- hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna 

melengkapi data-data yang dibutuhkan. 

2. Observasi  

Peneliti ini melakukan pengamatan langsung kelapangan 

sebagai pra riset untuk mendapatkan data-data tentang pajak hotel dan 

restoran di Kota Batam. 
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3. Dokumentasi  

Dalam hali ini yang penulis lakukan adalah dengan cara 

meminta dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari 

kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu data-data 

yang dapat mendukung didalam penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

 Arikunto (2010:278) analisis data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang 

telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna 

untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. 

 Dalam mengelolah data yang bersifat deskriptif penulis menggunakan 

metode kualitatif, dengan cara setelah semuanya didapat atau terkumpul, baru 

dibuat sebuah ketetapan untuk mengetahui besarnya hasil dari pendapatan asli 

daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Dan untuk mengetahui masalah-

masalah yang dihadapi dalam administrasi pembayaran dan strategi apa yang 

dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. 

 Menurut miles dan huberman, dalam (silalahi 2010:339) terdapat tiga teknik 

analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika kesimpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan keimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 

 

 

 

 

 


