
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian adalah di kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

dengan pertimbangan bahwa kecamatan Mandau perkembangan pembagunan kian

pesat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dinilai daerah yang

cukup berpotensi bagi pengembangan pembagunan dalam menunjang pendapatan

daerah. Penelitian ini saya Laksanakan pada Bulan Maret 2014.

3.2  Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di

lapangan. Data yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan

yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Aadapun instansi tersebut adalah

instansi pemerintahan Dispenda Kecamatan Mandau.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini,

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan

untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan.

2. Angket

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pertanyaan dan pernyataan yang akan penulis

ajukan pada responden.

3. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab secara lansung dengan pegawai

yang menjadi sempel dalam penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005: 80).



Adapun yang menjadi populasi dalam penilitian ini adalah wajib pajak  Bumi dan

Bangunan kecamatan Mandau yang berjumlah 50.445 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tertentu. Apabila 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.

Untuk menentukan jumlah sampel dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kecamatan mandau, penulis menyantumkan rumus Slovin yaitu:

n =

Dimana

n  = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Dimana dengan jumlah populasi sebesar 50.445 orang, dan batas ketelitian

yang digunakan sebesar 10% maka didapat sampel sebesar :
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Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam

penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan teknik yang digunakan dalam

pengambilan sampel ini adalah Teknik Random Sampling yaitu keseluruhan

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, caranya adalah dengan

menggunakan undian, ordinal atau secara acak (Husaini Usman, 2009:44).

Untuk memudahkan dalam pencarian data informasi serta untuk lebih

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat

dalam tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1 Perincian Populasi dan Sampel

Sub Populasi Populasi Sampel

Masyarakat Wajib Pajak 50.445 100

Jumlah 50.445 100
Sumber Data : Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan

Mandau,2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian ini berjumlah

100 orang. Serta Key Informant 3 orang yang terdiri dari Kepala UPTD Dinas

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Koordinasi PBB Kecamatan Mandau

dan Petugas Pemungut Pajak Daerah.



3.5 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana optimalisai pemungutan pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan

metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan

gambaran terperinci mengenai optimalisai pemungutan pajak bumi dan bangunan

di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan kenyataan dilapangan

dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan

menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang

mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan

interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala likert

Husaini Usman (2009:44). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk

menyusun item-item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai

gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

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

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :



P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan optimalisai pemungutan pajak

bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis keseluruhan

indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran sesuai dengan pendapat Husaini Usman  (2009:44), sebagai berikut :

Maksimal : 76-100%

Kurang Maksimal : 51-75%

Tidak Maksimal : 26-50%

Sangat Tidak Maksimal : 0-25%


