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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru yang dilakukan mulai dari November 2013 hingga selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat

atau lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru.Data ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner (membuat

daftar pertanyaan), dan observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu daata yang diperoleh secara langsung melalui

media perantara seperti dokumen, peraturan perundang-undangan buku-

buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan sumber – sumber

lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara –cara yang digunakan penulis

dalam rangka pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi

ini menggunakan teknik – teknik:

1) Observasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan

langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara
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langsung mengamati pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah khususnya

Pajak Restoran, serta mengamati permassalahan yang terjadi dilapangan,

mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada dikantor Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2) Kuisioner

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun

daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi

yang sesuai dengan keperluan penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Polulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik teertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil suatu simpulan (Sugiono:

2005:90).

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai yang

bekerja dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah

100 orang. Adapun pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh ( Sugiyono,

2007 : 96) dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah

tenaga pegawai di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah

100 orang.
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Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Responden Pegawai pada Dinas  Pendapatan
Daaerah Kota Pekanbaru

No. Bagian Sub Kerja
Jumlah

Respoden/Sampel
1 Sekretariat 26
2 Bidang Pendataan dan Penetapan 32
3 Bidang Penagihan 15
4 Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain 9
5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan 7
6 UPTD 11

Total 100

3.5 Analisa Data

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap penerimaan

pajak restoran dengan menggunakan analisis Regresi Linear Sederahana.

Regresi Linear Sederhana adalah suatu Metode analisa yang digunakan untuk

menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara Variabel

independen (X) terhadap Variabel dependen (Y). Alasan mengapa

menggunakan Rumus Regresi Linear Sederhana dikarenakan hanya ada satu

Variabel independen yaitu (X1). Adapun Rumus Regresi Linear Sederhana

tersebut  adalah :

Y = a + bx

Dimana:

Y = Variabel Dependen/ Penerimaan Pajak Restoran

a = Bilangan constant, yang merupakan titik potong dengan sumbu vertical

pada gambar jika nila X=0

b = Slop yaitu kecondongan garis

X = Variabel independen/ Kompetensi


