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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kediri, terutama Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri yang 

dalam hal ini mempunyai keinginan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerahnya. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kabupaten Kediri memiliki wilayah 

yang sangat luas dan potensial dalam hal pajak daerah. Namun dalam upaya 

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah daerah, dinilai belum 

sepenuhnya optimal. Hal itu terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. 

 
3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat studi deskriptif kualitatif. Menurut Travers (1978) dalam 

Widiawan (1998:36) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat 

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa 

sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay (1976) dalam 

Widiawan (1998:36), metode deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses 

penelitian. Menururt Umar,(1999:22) dalam Widiawan (1988:36), penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati didukung 

dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian 

pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. 

 

    



39 

 

3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tersebut, yang 

didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti 

dan sumber ataupun informan. Data-data tersebut berupa data naratif, 

diskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dokumen pribadi, dan catatan 

lapangan. Data primer meliputi data internal dan data eksternal. Data internal 

antara lain meliputi unit pengelola, otoritas, dan perda yang berkaitan dengan 

pajak daerah. Sedangkan data eksternal meliputi kondisi ekonomi, perilaku 

masyarakat, sosial, dan budaya. Akan dicari data-data dari instansi tentang 

perda perpajakan daerah, perda tentang tugas pokok dan fungsi, serta data-

data lainnya. Untuk yang eksternal, peneliti meneliti tentang perekonomian 

dan perilaku dalam masyarakatnya. 

3.3.2    Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain 

dari informan. Data sekunder meliputi data pajak daerah, laporan realisasi 

pendapatan daerah dan data pendukung lainnya sedangkan datanya adalah 

tahun 2005 sampai 2010. Dalam hal ini dilakukan dengan mencari data 

tentang realisasi PAD Kabupaten Kediri mulai tahun 2005 sampai 2010 (Mei). 

Selain itu juga data tentang PDRB kabupaten Kediri, serta data pendukung 

lainnya. 

 
3.4 Sampel Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosil tertentu dan 

hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi (Sugiyono, 2010:261). Dalam 

penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara snowball sampling. 
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Dimana dalam metode ini pada awalnya jumlahnya sedikit, yang lama-lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu 

belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lagi 

yang dapat dijadika sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data 

akan semakin besar namun akan berhenti sampai dengan informan baru tidak 

dapat memberikan informasi baru atau data sudah jenuh. Sampel sumber data 

pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan 

otoritas pada obyek yang diteliti sehingga mampu membukakan pintu dalam 

penelitian. Dalam hal ini yang dipilih adalah Kepala Bidang Pendapatan, 

kemudian oleh Kabid di arahkan pada Ketua Seksi Penagihan, Pendaftaran, 

Pendataan dan dokumentasi, serta oleh kasi diarahkan kepada stafnya masing-

masing. Kemudian disarankan ke informan-informan lainnya jika datanya kurang 

lengkap sampai dengan informasi yang didapatnya lengkap dan adanya informan 

baru tidak dapat memberikan informasi baru. 

 
3.5 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

untuk penelitian ini yaitu: 

3.5.1 Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mencari 

dan mendapatkan data melalui dokumen dan naskah kearsipan serta 

mempelajari catatan-catatan instansi dengan teliti antara lain sata peraturan 

daerah, laporan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

pajak daerah. Yaitu dengan mencari data mengenai laporan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah terkait, data PDRB, Upah Minimum 

Regional, serta Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu juga dokumen-dokumen 

lainnya yang dianggap penting. 
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3.5.2 Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan secara seksama dan sistematis. Metode pengumpulan 

data dengan cara mengamati peristiwa dan gejala sosial yang terjadi. Dalam hal 

ini diamati berbagai praktik kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, subjek dan wajib pajak, serta data-data 

yang mendukung proses penelitian. 

 
3.5.3    Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data atau informasi  dengan 

langsung bertatap muka dengan informan. Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk 

mendapatkan gambaran lengkap tentang ruang lingkup penelitian. Dengan 

metode ini diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. 

Informan dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pendapatan, Staf Seksi 

Dokumentasi dan Penetapan, Wajib Pajak. Untuk wajib pajak, diambil dari 

pemilik hotel yang berjumlah lima wajib pajak. Selain itu juga wajib pajak restoran 

yang terdiri dari tiga pemilik restoran dan empat pemilik warung.  

3.5.4 Survei 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Metode survey 

bertujuan untuk memperoleh data opini individu berkaitan dengan pajak daerah 

di Kabupaten Kediri. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan lembaran 

untuk mengisi matrik IFE dan EFE. Dalam lembaran tersebut, terdapat panduan 

pengisian untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi matrik. 

 
3.6 Metode Analisa Data 

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa 

metode analisis data yaitu:Dalam metode analisa data ini menggunakan: 
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3.6.1 Analisa Prosentase 

Analisa Prosentase ini digunakan untuk mengetahui perkembangan 

penerimaan pajak daerah. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa besar 

kenaikan dan penurunan dalam tiap-tiap tahunnya, adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 PPPD=
1

1

nTh

nThnTh

PPD

PPDPPD
x100% 

 

Keterangan : 

PPPD      : Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah. 

PPDTh-n   : Penerimaan Pajak Daerah Tahun yang Bersangkutan. 

PPDTh-n-1  : Penerimaan Pajak Daerah Tahun Sebelumnya. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah disamping untuk mengetahui berapa besar kenaikan dan penurunan 

tiap tahun, adapun rumusnya sebagai berikut : 

 

PPAD= %100
1

1 x
PAD

PADPAD

nTh

nThnTh
 

 

Keterangan: 

PPAD : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

PADTh-n        : Pendapatan Asli Daerah Tahun yang Bersangkutan 

PADTh-n-1      : Pendapatan Asli Daerah Tahun Sebelumnya. 
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3.6.2 Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 

Analisa kontribusi ini untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi 

penerimaan retribusi tiap-tiap tahunnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Rumus yang digunakan adalah : 

 

Kontribusi = %100x
PAD

PPD

nTh

nTh
 

Keterangan: 

Kontribusi : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah 

PPDTh-n    : Penerimaan Pajak Daerah Tahun yang Bersangkutan. 

PADTh-n    : Pendapatan Asli Daerah Tahun yang  Bersangkutan. 

Semakin besar nilai pajak daerah berarti semakin besar pula tingkat 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi kontribusi pajak 

daerah, maka PAD akan meningkat begitu juga sebaliknya. 

 
3.6.3 Tingkat Pencapaian Target 

TPT =  x 100% 

Keterangan: 

TPT   : Tingkat Pencapaian Target 

RPD Th-n   : Realisasi Pajak Daerah Tahun bersangkutan 

TPD Th-n   : Target Pajak Daerah Tahun bersangkutan 

Semakin besar tingkat pencapaian target maka kinerja pemungutan pajak 

semakin baik. Begitu juga sebaliknya. 

 

3.6.4 Analisa SWOT 

Analisa yang digunakan dalam penelitian  ini adalah dengan metode analisa 

kualitatif dan analisisnya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 
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perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

strengths dan opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

weaknesses dan threats. Strength, weakness, opportunity dan threat merupakan  

faktor-faktor  strategis perusahaan yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada 

saat ini. Hal ini disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT 

(Mangiwa, 2010:6).  

        Cara melakukan analisis SWOT adalah melakukan identifikasi faktor-faktor 

internal dan eksternal, setelah faktor-faktor teridentifikasi maka dilakukan 

pembobotan serta ranking. Penentuan bobot  dari faktor internal dan eksternal 

tadi yang ditentukan dengan menjumlahkan seluruh bobot. Seluruh bobot faktor 

internal harus 1,0. Dan faktor eksternal juga harus sama dengan 1,0 yang terdiri 

dari 0,00 (tidak berpengaruh), 0,05 (dibawah rata-rata), 0,10 (rata-rata), 0,15 (di 

atas rata-rata), dan 0,20 (tinggi atau kuat). Selanjutnya dengan menentukan 

rating dimana rating ini ditentukan dengan rating mulai dari angka 1 (dibawah 

rata-rata), 2 rata-rata, 3 (diatas rata-rata) dan 4 (sangat  baik), berdasarkan   

pengaruh   faktor  tersebut terhadap  kondisi  perusahaan  yang  bersangkutan 

(Purwohartono, 2009:49). Menurut Mangiwa (2010), proses penyusunan 

perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui 3 tahap analisis yaitu:  

1. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait 

dengan faktor internal dan faktor eksternal instansi. Faktor internal instansi 

diantaranya adalah birokrasi pelayanan, sosialisasi, pegawai, dan kerja 

lapangan. Sedangkan faktor eksternal misalnya penduduk, perkembangan 

berbagai sektor, dan kesadaran masyarakat. 

2. Tahap Analisis  

Nilai-nilai dari faktor internal dan faktor eksternal dijabarkan dalam bentuk 

diagram SWOT dengan mengurangkan nilai strength dengan nilai weakness, dan 
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nilai opportunity dengan nilai ancaman. Semua informasi disusun dalam bentuk 

matrik, kemudian dianalisis untuk memperoleh strategi yang cocok dalam 

mengoptimalkan upaya  untuk  mencapai  kinerja  yang  efektif,  efisien  dan  

berkelanjutan.  Untuk  itu  

digunakan  matrik  SWOT, agar  dapat  dianalisis  dari strategi  yang  ada  mana  

yang  dimungkinkan bagi instansi untuk bergerak maju. Apakah strategi 

Stengths–Oportunities (SO). Strategi  Weaknesses–Oprtunities (WO), strategi 

Strengths–Threats (ST) atau strategi Weaknesses–Threats (WT).  

3. Tahap Pengambilan Keputusan  

Pada  tahap  ini,  mengkaji  ulang  dari  empat  strategi  yang  telah  dirumuskan 

dalam tahap  analisis.  Setelah  itu  diambillah  keputusan  dalam  menentukan  

strategi  yang paling  menguntungkan, efektif  dan  efisien  bagi  organisasi   

berdasarkan Matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun suatu rencana 

strategis yang akan dijadikan pegangan  dalam  melakukan  kegiatan  

selanjutnya. 

 
3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid artinya data yang 

kumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan 

memang relevan dan mengandung informasi penting, maka menggunakan 

triangulasi (menggunakan beberapa sumber informasi guna memverifikasi dan 

memperkuat data) baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda 

(wawancara dan observasi) maupun menggunakan informan pendukung. 

 


