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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian itu dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian akan dapat mempermudah untuk mengetahui lokasi suatu 

penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Terminal Tipe 

A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementrian Perhubungan RI selaku  

yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap retribusi daerah khususnya 

retribusi jasa usaha yang berasal dari terminal. 

3.2 Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer yang akan diperlukan dalam penelitian ini menurut Moleong 

(2004:112) adalah sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan cara 

mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah pegawai terminal 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data 

primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur buku yang berkaitan dengan 

efisiensi pengelolaan retribusi terminal. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data di atas 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (2004:133) adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan 

wawancara sebagai alat bantu penulis dalam menyajikan data. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah Kepala Teknik Sarana dan Prasarana, Seksi Terminal, 

Petugas yang ada di terminal. 

2. Observasi 

Yaitu teknik melakukan pengamatan langsung atau turun lapangan untuk 

mengamati objek penelitian guna mendapatkan data primer yang diperlukan, dan 

pada penelitian ini penulis melakukan observasi pada wilayah terminal (lokasi 

terminal) yang sedang melakukan kegiatan pemungutan retribusi terminal yang 

dilakukan oleh petugas yang ada di terminal Kota Pekanbaru . 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal, Undang- Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
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2001 Tentang retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengadaan fasilitas terminal, Arsip Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengenai jumlah 

petugas dan tugas atau kegiatan di lokasi terminal Kota Pekanbaru. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek 

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono, 2012). Adapun pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Probability Sampling yaitu 

dengan sampel acak sederhana. Sejumlah informan di pilih berdasarkan 

penguasaan mereka terhadap persoalan dan di tetapkan menjadi key  informan 

sehingga di harapkan para informan tersebut dapat memberikan informasi yang di 

butuhkan dalam penelitian. Adapun jumlah sampel yang diambil dari : 

1. Wakil Kepala terrminal bandar raya payung sekaki pekanbaru kementrian 

perhubungan RI dan Petugas pemungutan Retribusi Terminal Bandar Raya 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagai key Informan  

2. Pengguna jasa ( supir) dan Masyarakat sebagai informan 
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Kriterian pemilihan key Informan & informan 

1. Selalu Berada Di Tempat Penelitian 

2. Mengetahui Informasi mengenai Terminal lebih dalam 

3. Mengetahui keadaan terminal atau memiliki data 

4. Bersedia memberikan informasi saat di wawancara 

 

Tabel 3.1 

Data Key Informan dan Informan 

No Key Informan dan Informan Jumlah 

1 Kepala Terminal Bandar Raya Payung Sekaki 1 

2 Petugas Pemungut Retribusi terminal 1 

3 Pengguna Jasa ( Sopir) 2 

4 Masyarakat 2 

 

3.5  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan 

teori-teori yang sesuai dengan permasalahn yang ada, dan disesuaikan dengan 

susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, 

lalu memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik 

kesimpulan dan saran. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek 

keabsahanya selanjutnya diproses memalui langkah-langkah bersifat umum yaitu : 

1. Reduksi data yaitu data yang diproleh dilapangan ditulis dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Difokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema polanya. 

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang terkumpul telah 

direduksi, kemudian berusaha untuk mencari maknanya kemudian 

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan 

kemudian disimpulkan. 

Dalam menganalisis, penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis Penerimaan Retribusi 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru. Dan kemudian data 

dituangkan kedalam bentuk table-table dengan angka dan persentase untuk 

selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis.  

 

 


