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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di kota Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir tepatnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir pada Tahun Priode 2012- 2016. 

 

3.2Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah Wilayah Generalisasi yang terdiri dari atas: Subjek/Objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya Sugiono (2011) dalam 

Nugroho. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD 

Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2012-2016. 

 Sedangkan pengertian dari sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyoni (2006:118) . Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunkan sensus sampling (sampel 

jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Adapaun sampel 

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten Indragiri 

hilir untuk periode 2012-2016. 

 

3.3  Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuntitatif. 

Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi, informasi, dan data-data yang mengenai 
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Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data times series (runtuk waktu) selama Tahun 

2012 sampai dengan Tahun 2016 meliputi data: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah pada 

Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan. 

 

3.4Metode Pengumpulan Data 

 Metode  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mencatat dan mengitung data-data yang berhubungan dengan 

penelitian.  

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Sugiono (1997) Dalam Anggraini (2010:33)  menyatakan, bahwa Variabel 

di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut 

Variabel mempunya bermacam-macam bentuk menurut hubungan satu variabel 

dengan variabel lain, adapun variabel yang digunakan dalam penelitia ini adalah: 

a. Variabel Independen, yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. 

Dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi daerah mempengaruhi PAD, 

sehingga Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjadi Variabel Independen 

dalam penelitian ini. 
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b. Variabel Dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

Variabel Independen. 

PAD menjadi Variabel dependen, karena dipengeruhi oleh variabel 

indevenden, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Pajak Daerah  

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Siahaan ( 2013) dalam 

Nugroho. 

2. Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Siahaan (2013) dalam 

Nugroho. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Dalam Prakoso (2011) menyatakan, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil 

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan. Penerimaan ini antra lain dari BPD, Perusahaan Daerah, 

Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga 

(dalam Rupiah). 

4. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan  Asli  Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh Daerah  yang  dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004) Nugroho. 

 

3.6    Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut di 

kumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, 

Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis. 

1. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan 

sampel dari Laporan Anggran APBD. Data dalam penelitian ini bersumber 

dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kota 

Tembilhan yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

penerimaan lain-lain yang diperoleh dari Analisis Deskriptif digunakan 

untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat 

dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata serta standar deviasinya.  
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika 

terdapat normalitas, maka residual akan terdetribusi secara normal dan 

independent, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang 

sesungguhnya atau error akan terdestribusi secara simetri disekitar nilai 

means sama dengan nol. 

Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikasinya lebih 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdestribusi secara normal 

Paber Antonius Sinaga (2015:60). 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas secara 

bersamaan yang sudah diketahui besarnya. Adapun persamaan regresi 

berganda yaitu: 

 

Dimana: 

Y =  Variabel dependent Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X1 =  Variabel independent penerimaan Pajak Daerah 

X2 =  Variabel independent penerimaan Retribusi Daerah 

X3 = Variabel independent penerimaan Hasil Pengelolaan      

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + et 
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a =  Konstanta 

e =  Error 

b = Angka arah atau koefesien yang menunjukkan 

angkapeningkatan atau penurunan variabel 

dependentberdasarkan pada variabel independent 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan 

untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel 

independent secara serentak terhadap variabel dependent. Taraf 

siginifikasi yang digunakan adalah sig α < 0,05. 

R
2
 diperoleh dengan mengkuadratkannya. 

 

R
2
 =  

 

b. Uji F (Fisher) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independentnya yang dimaksudkan dalam model regresi secara 

bersama-sama terhadap variabel dependent yang di uji pada tingkat 

signifikan 0,05 (5%), maka dapat memberi kesimpulan bahwa semua 

variabel independent yang diteliti secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel dependent. 

 

 

r
2 
X 100% 
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c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independent secara individual terhadap 

variabel dependent yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), dan 

untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 

Untuk Uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung 

dengan t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel independent secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependent, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ +t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

2) Jika t hitung ≤ -t tabel atau t hitung > +t tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), 

dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. 

Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau α = 5%. 

 

 


