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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Sugiyono (2013 : 1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun 

metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif sesuai dengan 

rumusan masalah yang deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013 : 11). Penelitian ini berusaha 

menjawab potensi pajak rumah kos di kecamatan tampan kota pekanbaru 

berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian pada kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru, disebabkan karena beberapa pertimbangan yaitu dinas 

pendapatan daerah kota pekanbaru merupakan badan yang melakukan urusan 

dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah 

Propinsi Riau Kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Adapun waktu 

penelitian di mulai dari januari sampai dengan selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi jenis dan dan sumber daya yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu: 
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1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan 

sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui 

kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder adalah data-data dimana peneliti memperoleh informasi, 

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak 

terkait. Data ini bisa berupa penjelasan umum, keadaan geografis, keadaan 

penduduk, data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi 

peneliti. 

3.4 Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 

97). Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu :  

1. Informan kunci (Key Informan)  

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan 

yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Key Informan 

No Nama Jabatan Jumlah 

1 Agus Salim, S.sos 

Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Hotel, 

Hiburan, Parkir dan sarang Burung Walet Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1 

2 
Edy Lazuardi, 

S.E, M.Si 

Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 
1 

3 Donny Akbar, S.E 
Kepala Sub Bagian TU UPT Badan Pendapatan 

Daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 
1 

Jumlah  3 

Sumber : Data Olahan 2018 
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2. Informan Pelengkap  

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti yaitu Pemilik Rumah Kost. Dengan daftar Informan 

Pelengkap dari Badan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Informan Pelengkap  

No Nama Kelurahan Pemilik Rumah kost/ Penghuni 

1 Simpang Baru Tia 

2 Sidomulyo Barat Yaya 

3 Tuah Karya Ryan 

4 

Delima 

Siti 

5 Letni 

6 Eny  

7 Sarwin 

8 Supriyono 

9 Hadianto 

10 Catrin  

11 Eki 

12 Tutik  

13  Zukifli 

14 Immanuel 

15 nani 

16 Koko 

Sumber : Data Olahan 2018 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan 

metode sampling Jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013 : 96) 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Interview yaitu wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 

mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode wawancara 

yaitu : 

1. Wawancara Terstruktur  

 Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Dengan wawancara ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya. (Sugiyono, 

2013:157). Wawancara terstruktur yang peneliti lakukan adalah 

kepada informan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

2. Wawancara tidak Terstruktur 

 Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersususn secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2013:160). 

Wawancara tidak terstruktur yang peneliti lakukan adalah kepada 

pemilik rumah kost di kecamatan tampan kota pekanbaru. 

2. Dokumentasi yang dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang 

terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. 

Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah 

dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 
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Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil 

rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. 

3.6 Analisis Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan suatu 

keadaan atau fenomena apa adanya. Metode deskriptif yaitu metode yang 

mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan 

menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitiaan 

berlangsung untuk di analisa dan dibuat kesimpulan.  

Rumus untuk mencari Potensi Pajak Rumah Kost di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

 PPH = (JK x TK x JH x TH) x 5%. 

 Keterangan:  

 PPH = potensi pajak hotel  

 JK = jumlah kamar  

 TK = tarif kamar rata-rata  

 JH = Jumlah Hari 

 TH = tingkat hunian  

 5% = tarif pajak rumah kost 

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2011) 

 

Langkah selanjutnya untuk memvalidkan hasil penelitian peneliti 

menambahkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan 

penelitian. 
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Dari hasil rumus yang di gunakan diatas serta hasil wawancara yang telah 

dilakukan maka di tarik kesimpulan, sehingga di ketahui bagaimana potensi pajak 

rumah kost di kecamatan tampan kota pekanbaru. 


