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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan

Pekanbaru Selatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Yang beralamat

dijalan Jenderal Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekabaru. Kantor Unit Pelaksana

Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan berada satu kantor dengan kantor induk

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada bulan Desember 2013 sampai bulan

April 2014.

3.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan

yaitu : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan,

Kasi Penerimaan, Kasi Pengawasan dan Pembukuan, Kasi

Pengembangan teknologi, Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendapatan

Pekanbaru Selatan dan Masyarakat Wajib Pajak yang mengurus PKB.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kegiatan menelaah

buku–buku maupun informasi–informasi lainnya yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi

terkait.
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3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan

metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data

dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan

terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman

pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. Data wawancara dapat

penulis peroleh dari Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Kasi

Penerimaan, Kasi Pengembangan teknologi, Pegawai Dinas Pendapatan

Proinsi Riau dan Masyarakat Wajib Pajak yang mengurus PKB.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang

terjadi dilapangan, sehinggaa penulis dapat memperkuat data dan

informasi, mengenai pengembangan E-Government.

c. Angket

Angket yaitu memberikan lembaran pertanyaan kepada responden

untuk diisi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan secara tertulis

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, agenda, dan sebagainya. sehingga penulis dapat memperkuat data

dan informasi yang diperlukan.
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3.4. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:90) Populasi adalah wilayah generalisaai yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalh wajib

pajak yang mengurus pajak di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru

Selatan, yaitu sebanyak 224.516 wajib pajak berdasarkan data tahun 2012 dan

pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan.

3.5. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tesebut. Dalam pengambilan data yang

menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat atau wajib pajak kedaraan

bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan yang

berjumlah rata-rata 624 orang perhari berdasarkan data tahun 2012.

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam pengambilan data

penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan teori Slovin. Husein

Umar (Ruslan Rusadi 2006 : 150)

n = ( )
keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Besar Populasi asumsi pengunjung sebesar 624 orang

e : Nilai keritis atau batas ketelitian yang diinginkan persentasi
kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel sebesar
10 %.
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624
n =

1 + 624 (0,01)

624
n =

7.24

= 86.16 wajib pajak

Jadi jumlah sampel yang diambil sebagai sampel sebanyak 86 orang

masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis

Pendapatan Pekanbaru Selatan.

Adapun Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling

Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja

yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber

data. Sugiyono (2011:96). Alasan peneliti mengambil teknik sampling insidental

karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat

dalam tabel 3.1 dibawai ini :

Tabel 3.1 : Unsur Wajib Pajak

No Keterangan Jumlah

1 Wajib Pajak yang sedang mengurus PKB 86 Orang

Jumlah 86 Orang
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Dari tabel diatas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian berjumlah 86

orang. dikarenakan 86 orang dianggap mewakili semua Wajib Pajak Kedaraan

Barmotor pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan.

Sedangkan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan, peneliti

menjadikan Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Kasi Penerimaan, Kasi

Pengembangan teknologi dan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau, sebagai

key informan dalam penelitian ini, adapun informasi kunci dalam penelitian ini

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 : Unsur Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau Unit Pelaksana
Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan

No Keterangan Jumlah

1 Sekretaris Dinas Pendapatan Proinsi Riau 1 orang

2 Kasi Penerimaan 1 orang

3 Kasi Pengmbangan Teknologi 1 orang

4 Pegawai Dinas Pendapatan Proinsi Riau 2 orang

Jumlah 5 orang

3.6. Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pengembangan E-Government dalam

pelayanan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Unit

Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan, penulis menggunakan metode

analisa deskriptif dengan pendekatan Kualitaif, yaitu suatu analisa yang berusaha

memberikan gambaran terperinci mengenai pengembangan E-Government dalam

pelayanan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Unit

Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan berdasarkan kenyataan

dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian narasi dan tabel, serta
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memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta

saran. 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 analisis penerapan e-government

dalam pelayanan PKB pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru

Selatan keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:107-

108) sebagai berikut :

Sangat Baik : 76 – 100 %

Baik : 51 – 75 %

Cukup Baik : 26 – 50 %

Tidak Baik : 0 – 25 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang analisis

Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas

Pendapatan Provinsi Riau di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru

Selatan.


