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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini di mulai pada tanggal 1 Februari 2012 sampai 15 maret 2012.

Alasan memilih lokasi penelitian ini karena dinas pendapatan daerah Kota

Pekanbaru merupakan suatu organisasi yang mengatur pengelolaan dan

penerimaan pajak.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 29), objek penelitian adalah variabel

penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.

Sedangkan benda, hal, atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan

yang dipermasalahkan disebut objek(suharsimi Arikunto, 2000: 116).

Dari pengertian diatas, objek penelitian ini adalah pajak reklame.

Bagaimana penerimaan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota

pekanbaru.

3.3 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penulis harus menentukan metode

penelitian yang akan digunakan agar dapat mengarahkan dan dapat dijadikan

pedoman dalam kegiatan penelitian. Sugiyono (2009: 1) mengemukakan bahwa

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.



34

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan pendekatan survey. Menurut sugiyono (2009: 11) penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lain.

Metode deskriptif menurut Nazir (1999: 63) yaitu suatu metode untuk

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.3.1 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpul terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh dari responden, yaitu pegawai dinas

pendapatan daerah kota pekanbaru, yang didapat dari kuesioner yang

disebarkan oleh penulis

2. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang di peroleh dari pihak kedua guna melengkapi

penelitian ini yang meliputi:

a. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

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

Kota Pekanbaru.
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c. Tata kerja

d. Delegasi Tugas dan Wewenang

3.3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada dikantor

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah 99 orang.

b. Sampel

Menurut Arikunto (2008:116) “Penentuan pengambilan sampel apabila

kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala seksi

2. Pegawai

Tabel 2.1 Keadaan Sampel Penelitian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru

No. Sub populasi Sampel Persentase

1.

2.

Kepala seksi

Pegawai

29

70

29,29%

70,70%

Jumah 99 100,00%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2013

Semantara untuk wajib pajak dilakukan wawancara dengan menggunakan

teknik snowball sampling. Yang merupakan bagian dari nonprobability sampling.

Nonprobability yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak member
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peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel, snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data

yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008,

pp. 53-54).

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data di lapangan dan hasil analisa

data tersebut dapat memberikan gambaran untuk memecahkan masalah

yang dihadapi.

2. Wawancara

wawancara terhadap responden atau tanya jawab secara langsung terhadap

responden baik wawancara terpimpin maupun wawancara bebas kepada

kepala dinas maupun staff yang berhubungan dengan objek penelitian

yang telah dijadikan sampel.

3. Kuisioner atau angket

Memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan cara memilih

alternative jawaban yang sudah disediakan oleh penulis sesuai dengan

permasalahan yang akan teliti.

4. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang tertulis, tercetak atau terekam yang

digunakan sebagai bukti atau keterangan.
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3.3.4 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak Reklame Di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif, yaitu data yang terkumpul di analisis dengan menguraikan serta

mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Menurut

Suharsimi Arikunto (2003: 79) dalam menganalisis penulis akan menggunakan

teknik dekriktif kualitatif yaitu dengan presentase dengan rumus sebagai berikut:

F Dimana : P = Presentase

P  = X 100 F = Frekuensi

N N = Total Jumlah


