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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab Ini Menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisa data 

yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu Implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 

Tentang Pajak Hotel Di  Kota Pekanbaru 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendapatan 

Daerah kota pekanbaru Jl. Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Pulau 

Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau  kode Pos 28156 

3.2 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah  kepala Dinas  Pendapatan Daerah 

kota pekanbaru serta 1 Orang Sub Bidang Pendataan Dispenda, 1 orang 

Sub Bidang pemeriksaan dan Penagihan, 1 Orang Staff Inspektorat Pajak 

dan 4 Hotel yang ada dipekanbaru, yaitu hotel Arya Duta, Hotel Pangeran 

(Hotel Berbintang) Hotel Holi dan Wisma SMR (Hotel Biasa) 

3.2.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 
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Tentang Pajak Hotel Di  Kota Pekanbaru dan Langkah-langkah 

Pendukung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota pekanbaru 

agar Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Pelaksanaan 

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di  Kota 

Pekanbaru berjalan maksimal 

3.3 Teknik Penelitian Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:  

3.3.1 Wawancara  

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara 

sekaligus bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara, 

sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi, 

serta menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu 

objek penelitian (Burhan Bungin , 2008: 78) 

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam 

dan bertahap (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara terbuka 

dimana informan mengetahui pewawancara sebagai peneliti. Wawancara 

mendalam (In depth interview) (Bungin, 2008: 81). Wawancara dilakukan 

kepada kepala Dinas  Pendapatan Daerah kota pekanbaru serta tiga orang 

staf yang menangani pemabayaran pajak Hotel. 
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3.3.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau arsip-arsip 

yang tersedia atau interview atau perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian. Dokumnetasi digunakan untuk kerangka teoritis  dan membuat 

pedoman wawancara  dan gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi, buku, profile company, serta situs resmi perusahaan 

3.3.3    Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan ( Rakhmat, 2007: 8). 

Pada saat melakukan obeservasi, peneliti sebagai pengamat 

melakukan pencatatan agar tidak mengganggu obek pengamat. 

Pengumpulan data yang dilakukan, peneliti mengamati dan meneliti secara 

langsung untuk memperoleh data secara riil. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Pada penelitian ini peneliti peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling, dimana peneliti memilih key informan yang peneliti anggap 

mengetahui bagaimana kondisi Implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Hotel Di  Kota Pekanbaru. 
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 Pada penelitian ini peneliti akan mengambil sampel pelitian kepada staff 

yang khusus menangani pemabayaran pajak hotel yaitu 1 Orang Kepala Dinas 

Dispenda, 1 Orang Sub Bidang Pendataan Dispenda, 1 orang Sub Bidang 

pemeriksaan dan Penagihan, 1 Orang Staff Inspektorat Pajak dan 4 Hotel yang 

ada dipekanbaru Adapun informan yang akan memberikan informasi tersebut 

ialah: 

Table 3. 1 

Key Informan 

 

NO NAMA JABATAN 

1 
Drs. H. Azharisman Rozi 

kepala badan pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

2 Adi Lesmana 

kepala badan Penagihan dan 

pengawasan Pajak daerah Badan 

pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

3 Herlina Roza Fungsional Auditor Infpektorat  Kota 

pekanbaru 

4 Iwandri kepala sub bidang Pendataan 

5 Subandi Manajemen Hotel Arya Duta 

6 Rico  Manajemen Hotel Pangeran 

7 Rendi Manajemen Hotel Holi 

8 Kendi Hasibuan Manajemen Wisma SMR 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data Deskriptif 

Kualitatif. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-

kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam atau observasi. 
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Deskriptif dapat diartikan dengan melukiskan variabel, satu demi satu. 

Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi (Rahmat , 2007: 25) 

Analisis data kulaitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipealjari, dan memutuskan apa yang yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Rahmat , 2007: 26) 

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil 

dikumpulkan oleh periset dilapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui 

observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, maupun dokumen-

dokumen. Bila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang sangat 

kredibel. 

 

 

 

 


