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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama 

yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian.Data yang 

dikumpulakan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk 

menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti.Bertitik 

tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini. 

3.2.Waktu dan Tempat Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.Adapun alasan 

dipilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi ini merupakan organisasi yang 

mengurus pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah, termasuk juga pajak 

daerah, sedangkan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2017. 

3.3  Jenis Sumber Data 

1. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian . 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapatkan. 
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3.4.  Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Menurut Sugiono (2008:90) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dan penelitian ini peneliti mengambil populasi 19 

(Sembilan belas), dan sampel sebanyak 19 (Sembilan belas) pengusaha 

hotel dan pegawai dinas pendapatan. 

b. Sampel  

Menurut Sugiono (2008:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

minsalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Tabel 3.1 Daftar Populasi dan Sampel  

Sub populasi Populasi Sampel 

Pegawai Dinas Pendapatan 15 15 

Pengusaha Hotel  4 4 

Jumlah 19 19 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi yakni dilalukan dengan cara memanfaatkan 

dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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2. Wawancara  

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan terhadap dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

3. Kuesioner/Angket  

Adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Tujuannya untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan juga 

untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. 

 

3.6. Teknik Analisa Data  

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan daerah oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis beberapa hasil temuan, baik 

secara langsung maupun temuan berdasarkan hasil perhitungan dimana analisis 

tersebut dilakukan dengan cara pemaparan.  

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas dengan 

menggunakan dua rumus menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut : 

  Target  

Efektifitas Pajak = Realisasi  x 100% 

   Biaya Pungut  

Efesiensi Pajak =  Realisasi x 100% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik dari penerimaan 

pendapatan daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.       


