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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT Pendapatan Bagan Batu kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir di Jl. Lancang Kuning No. 111 Bagan Batu. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden dan juga data hasil pengamatan 

langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini 

yang menjadi sumber data primer adalah seperti : Kepala UPT Pendapatan 

Bagan Batu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penerimaan dan 

Penetapan, Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan serta wajib pajak yang 

membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang 

sudah berupa dokumen atau catatan seperti literatur, laporan-laporan, surat 

kabar, dan lampiran data lain yang dipublikasikan yang dapat mendukung dan 

menjelaskan masalah dalam penelitian, antara lain: perundang-undang, 
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keputusan menteri, dokumen, karya ilmiah yang berhubungan, serta hal-hal 

yang berhubungan dengan istansi seperti : struktur organisasi, uraian tugas, 

sejarah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Bagan Batu, dll. 

3.3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2005:90). Populasi dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak yang mengurus pajak pada UPT Pendapatan 

Bagan Batu yang per tahun 2016 berjumlah 31.857 jiwa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

(Sugiono,2005:91). 

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah 

menggunakan rumus slovin yaitu dengan mempertimbangkan batas ketelitian 

yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel, maka rumus slovin 

adalah sebagai berikut : 
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n  =  
 

     
 

Dimana: 

n= ukuran sampel 

N=ukuran populasi 

e= nilai kritis (Batas Ketelitian) yang digunakan 

Dengan jumlah populasi per tahun 2016 yang membayar pajak kendaraan 

di UPT Pendapatan Bagan Batu sejumlah 31.857 jiwa dengan batas ketelitian 

yang digunakan 10% maka dapat diambil sampel sebanyak : 

n  =  
      

               
 

n  =  
      

      
 

n = 99,69 

Dari hasil rumus slovin diatas maka di dapatkan jumlah sampel 99,69 yang 

digenapkan menjadi 100 wajib pajak. Sedangkan pemberian angket kepada 

sampel dilapangan ditentukan dengan metode sampling incidental yaitu 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
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kebetulan/insidental bertemu peneliti dilapangan dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat tabel 

3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Unsur Wajib Pajak 

No  Keterangan Jumlah 

1. Wajib pajak yang membayar PKB 100 Orang 

 Jumlah 100 Orang 

 

Sedangkan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan, peneliti 

menambah empat narasumber untuk membantu pengumpulan data yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 Key Informan 

No.  Keterangan Jumlah 

1.  Kepala UPT Pendapatan 1 orang 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang 

3. Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan 1 orang 

4. Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan 1 orang 

 Jumlah 4 orang 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Yaitu  pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang 

nampak dalam objek penelitian, teknik observasi dimaksudkan untuk melihat 

secara langsung proses pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan di UPT 

Pendapatan Bagan Batu. 

b. Wawancara 

 Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab 

langsung kepada key informan terhadap pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan di 

UPT Pendapatan Bagan Batu. Wawancara dilakukan untuk menggali data secara 

mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Pada 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala UPT Pendapatan Bagan Batu 

yaitu Ibu Efnida SE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu Bapak Hergustiman, 

S.Sos, Msi, Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan yaitu Bapak Husni SE, 

Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan yaitu Bapak Gazali Nurdin 

SH. 

c. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya. Pada penelitian ini angket akan disebarkan kepada wajib pajak yang 

membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu. 

d. Dokumentasi 

 Yaitu mengumpulkan data melalui berita yang ada di koran, artikel, majalah, 

brosur, bulletin dan foto-foto dan juga mendapatkan data yang ada pada UPT 

Pendapatan Bagan Batu. 

3.5. Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu, penulis menggunakan metode analisis 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci mengenai pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bemotor di UPT Pendapatan Bagan Batu berdasarkan kenyataan di lapangan dan 

hasilnya dapat disajikan dalam bentuk uraian narasi dan tabel, serta memberi 

intervensi terhadpa hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikekukakan diatas maka data informasi 

yang diperoleh akan dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi 

nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan persentase 

menggunakan rumus skala likter menurut Arikunto, sebagai berikut :  

P  =  
 

 
 x100% 
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Keterangan:  

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu, dari keseluruhan indikator yang telah 

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan 

pendapat Ari Kunto (2010:284), sebagai berikut: 

Sangat setuju  :  76-100% 

Setuju    : 51-75 % 

Kurang setuju  : 26-50% 

Tidak setuju   : 0-25% 

 Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu analisis pelayanan 

pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir. 

 


