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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam pembahasan ini, Metode dalam penelitian berfungsi untuk 

menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di 

analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Meleong (2006:4), 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. 

Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti mencari semua data yang 

dibutuhkan, kemudian dikelompokan menjadi lebih spesifik. 

Sasaran penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama 

lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya 

merupakan sebuah yang bulat menyeluruh dan sistematik. Data yang dikumpulkan 

adalah data dalam bentuk narasi atau angka-angka, data dianalisis untuk dijadikan 

bukti-bukti untuk mendukung kebenaran (Patilima, 6-7:2011). 

Fokus dalam penelitian ini adalah system pengendalian internal dalam hal 

penerimaan pajak daerah. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena 

yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, 

kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data 

yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi 



 46 

pengalaman atau pendapat seseorang  ketika  mengalami  suatu  fenomena  

sehingga  fenomena  tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu 

pemahaman yang ada. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi   

tentang   suatu   fenomena   tertentu,   serta   mengharuskan peneliti  mengkaji  

subjek  dengan  terlibat  langsung  untuk  mengembangkan pola dan relasi yang 

bermakna (creswell, 2010). Dalam konteks penelitian yang akan dikaji ini 

fokus utama dari penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal 

terhadap sistem pengelolaan penerimaan pajak daerah. 

Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana 

alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Jenis penelitian kualitatif ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian ini hanya memaparkan 

situasi atau pristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dikantor pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang 

terletak di Jl. Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Kota Pekanbaru, 

Riau 28156.  

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif komparatif yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya 
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yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi pada objek 

penelitian yang kemudian diperbandingkan dengan teori yang selama ini 

berkembang dikalangan akademik. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Ada pun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian., untuk data primer dikumpulkan dengan cara yaitu : 

a. Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data melalui 

pertanyaan yang diajukan secara lisan dan langsung yaitu dilakukan 

dengan bertatap muka. Wawancara dapat berupa persepsi atau pendapat 

tentang system pengendalian internal yang diperoleh dari persepsi 

pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

b. Observasi atau pengamatan adalah pengamatan secara langsung terhadap 

kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan, untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan atau melihat dari Kejadian yang  dicatat dan 

didokumentasikan sebagai data penelitian. 

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan dengan melihat dari data laporan realisasi dan target 

penerimaan pajak, prosedur kerja kepegawaian, dan lainnya pada kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 
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2. Data sekunder 

Data skunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian (Danang Sunyoto, 2013:21). Data yang diambil dari penelitian ini 

adalah : 

a. Data laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah  

b. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

c. Data mengenai system pengendalian internal atas penerimaan pajak 

daerah 

3.5 Tehnik Analisis Data  

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 

penelitian. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data 

dalam bentuk yang mudah diinterprestasi dan mudah dipahami. Langkah-langkah 

analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh dan 

mengklasifikasikan suatu teori yang ada. 

2. Analisa data yang telah diperoleh yaitu dari proses sistem pengendalian 

internal atas penerimaan pajak daerah, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan, 

prosedur, dokumen-dokumen yang digunakan, unsur-unsur sistem 

pengendalian internal oleh dinas pendapatan daerah kota pekanbaru. Data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun analisis dokumen 

diverifikasi melalui perbandingan antara data yang diperoleh dalam teori-
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teori yang ada. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui 

dan memastikan bagaimana sistem pengendalian internal atas penerimaan 

pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

3. Hasil dari analisa data tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Yang ada dan 

mendukung. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui 

kesesuaian atau tidaknya teori yang berkembang secara umum dengan 

praktek yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

4. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa 

masih banyak perbedaan-perbedaan dengan teori dari Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 yang mendukung, maka peneliti 

akan memberikan saran atau masukan yang diperlukan. Tujuan 

dilakukannya langkah ini adalah untuk membantu memberi beberapa 

pilihan untuk lebih mengembangkan system pengendalian internal atas 

penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 60 Tahun 2008 yang mendukung dan berkembang saat ini. 

 


