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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilkukan di kota pekanbaru, lokasi penelitian adalah di dinas 

pendapaan daerah kota pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 

dari bulan Februari hingga Mei 2017. 

 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam dalam penelitian ini antara 

lain,berupa: 

1. data primer 

data primer adalah data yang harus diolah kembali. Sumber data primer 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data 

primer ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo,2009:147) 

2. data sekunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data skunder 

umumnya bisa berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data komenter), yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo,2009:147) 
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3.3 Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 

dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 

penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 

memahami  fenomena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, secara 

sistematis dan karakteristik, dari subjek dan objek selama kurun waktu tertentu. 

 

3.4 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu jenis  penelitian 

deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 

terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis 

menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang 

sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai  upaya 

pendekatan pendapatan daerah kota pekanbaru. 

 

3.5 Metode pengumpulan data 

1. Observasi 

Observasi ,yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.observasi adalah 

kegiatan dimana seseorang melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian tanpa melakukan wawancara (Trianto,2015:24). 
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2. Interview (wawancara) 

Wawancara (Trianto,2015:22) merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang sering dilakukan oleh peneliti.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 struktur maupun tidak trustruktur, langsung 

maupun tidak langsung. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung, yaitu Tanya jawab 

kepada bidang pendataan, penetapan dan keberatan tentang bagaimana 

sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunaan pada dinas 

pendapatan daerah kota pekan baru 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan 

dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek 

dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihah-pihak 

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut 

kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan yang diajukan 

 

 

 

 


