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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang

dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variable penelitian.Data yang

dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk

menganalisis variable penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti.Bertitik

tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif

kualitatif.

Penelitian deskriptif  kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi

informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variavel-variabel yang ada dalam

penelitian ini.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun alas an dipilihnya

lokasi penelitian ini dikarena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus

pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk juga pajak hotel. Sedangkan

penelitian ini dilaksanakan pada 10 Desember sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden

penelitian dilapangan mencakup:
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a. Sistem penerimaan pajak hotel yaitu:

1) Pendaftaran dan pendataan

2) Perhitungan dan penetapan

3) Pembukuan dan pelaporan

4) Pembayaran dan pemungutan/penagihan

b. Hambatan dalam pelaksanaan system penerimaan pajak hotel pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

c. Staf-staf pegawai yang terkait dengan penerimaan pajak hotel

2. Data sekunder yaitu data lengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna

melengkapi penelitian ini meliputi:

a. Sejarah singkat kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

b. Tgas pokok, kedudukan dan fungsi kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar

c. Susunan organisasi dan uraian tugas

d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada kantor Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kampar

e. Struktur organisasi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar

f. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan

Restribusi daerah

g. Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2011 Tentang pajak hotel
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3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2007:90). Adapun yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pendapatan daerah

Kabupaten Kampar dan key informannya pemilik usaha perhotelan Di Kabupaten

Kampar berjumlah 20 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu

(Sugiyono, 2007:91).

Adapun  pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan sensus sampling atau istilah lainnya sampel jenuh

(sugiyono, 2007:96) dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu

berjumlah 20 orang. Karena mengingat populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah

pegawai Dinas Pendapatan adalah 16 orang dan key informannya dari pengusaha

hotel yang ada di Kabupaten Kampar berjumlah 4 orang.
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Tabel 3.1 Perincian populasi dan sampel

Sub Populasi Populasi Sampel

Pegawai Dinas Pendapatan 16 16

Key Informan dari Pengusaha
Hotel

4 4

Jumlah 20 20

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung kelapangan terhadap

objek peneliti yang ada dalam rngka untuk mendapatkan dana dan

informasinyayang akurat mengenai pemungutan dan peneriman pajak

hotel

2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang

dibutuhkan melalui dialog langsung secara terpipmpin terhadap sebagian

responden yang diangap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan

yang telah disediakan.

3. Angket/kuesioner adalah kegiatan dimana penulis akan memberikan

lembaran pernyataan beserta pilihan jawabannya kepada responden

berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitia ini.

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah

Kanupaten Kampar, Penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang

dikumpulkan dianalisa dengan mnguraikan serta mengaitkan dengan teori teori

yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan
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interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan

saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompookan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

P = x 100 %

Keterangan  :

P = persentase

F = frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan penerimaan pajak hotel oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dari keseluruhan indikator yang

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai beruikut:

Baik/Optimal                              : 67-100%

Kurang baik/Kurang optimal      : 34-66%

Tidak baik/Tidak optimal           : 0-33%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik dari penerimaan pajk hotel

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.


