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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dari fokus masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka penelitian 

ini di arahkan untuk mengungkapkan secara mendalam apakah sudah efektif 

system pemungutan Self Assessment yang diterapkan pada pajak Hotel dan 

Restoran di kota Pekanbaru. Oleh karena itu metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan mengungkap atau mengetahui 

tentang keefektifan system pemungutan Self Assessment pada Pajak Hotel dan 

Restoran di kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. Sehingga penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan 

keefektifan system pemungutan Self Assessment yang dilakukan, fakta-fakta, 

kendala-kendala dan sejauh mana proses itu di lakukan. 

Sesuai dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

menetapkan fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

2. Target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2009-2016 

3. Tingkat efektifitas pemungutan pajak melakukan self assessment dengan 

membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak hotel dan 

restoran 
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Sedangkan data yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. 

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh 

dalam yang sudah jadi dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Studi Kasus 

(Self Assessment System). Dalam penelitian ini yang menjadi data 

sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak pada 

tahun 2009-2016. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di 

antaranya adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau beberapa orang terhadap suatu objek penelitian untuk menggali 

informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik 

terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak langsung 

(Trianto, 2015: 22). Metode wawancara  dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang permasalan yang sering timbul pada 

pendapatan pajak hotel dan restoran di kota Pekanbaru. Metode 
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wawancara ini dilakukan dengan dialog langsung dengan beberapa 

pegawai Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan dimana seseorang melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian (Trianto, 2015: 22). 

Teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan atau melakukan 

pendekatan langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang 

diamati sebagai objek kajian dari penelitian. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, maka analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis pernyataan dari hasil 

wawancara dari beberapa narasumber. 

Dalam melakukan penelitian ini, data mengacu pada beberapa tahap yaitu : 

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang 

berhubungan dengan penelitian ini kemudian observasi langsung ke 

lapangan untuk menunjang penelitian yang di lakukan agar mendapat 

sumber data sesuai yang diharapkan. 

2. Pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi 

data kasar yang timbul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti 

dengan tujuan untuk memilih informasi yang di anggap sesuai dengan 

masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan. 
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3. Penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan 

verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga 

data-data di uji kebenarannya. 

 

3.4 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan penelitian dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. 

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar pesentase 

target yang dicapai, maka tinggi efektifitasnya. Dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin 

besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. 

Self Assessment merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 
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Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan 

yang khusus disediakan bagi orang untuk memperoleh pelayanan, dan/atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah 

tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran. 

 


