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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Menurut Hancock, et.al, (2006) penelitian studi kasus adalah

penelitian yang dilakukan menurut obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan

secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam

sumber data. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara

utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai

bentuk data kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan

yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau

tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa

adanya pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2000:15).

Data kuantitatif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk mendukung

analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi simpulan fenomena

yang dalam hal ini merupakan implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah

Kabupaten Lampung Selatan.
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Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah:

1. Ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena di lapangan secara

mendalam

2. Masalah-masalah yang akan dipecahkan oleh penulis dapat didekati sesuai dengan

substansinya

3. Data yang terkumpul dapat dijadikan bahan untuk pengembangan teori

4. Hasil analisis data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif yang berupa konsep

dan kategori dapat secara langsung untuk dijadikan kepentingan pengembangan

kebijakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu penelitian juga dilakukan pada para wajib

pajak khususnya wajib Pajak Air Tanah di daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak

terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau

kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu

penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan tidak

relevan meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang

dikumpulkan, Strauss dan Corbin, (dalam Moleong, 2000:43).

Fokus penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan

mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka
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peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, peneliti

akan mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah

data yang sedang dikumpulkan. Adapun penelitian ini difokuskan pada beberapa hal

dintaranya:

1. Proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten

Lampung Selatan yang dilihat dari:

a. Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah

b. Aktor dan badan pelaksana

c. Komunikasi dan koordinasi kegiatan antara pihak wajib pajak dan badan

pelaksana.

2. Kontribusi penerimaan Pajak Air Tanah terhadap peningkatan PAD Kabupaten

Lampung Selatan yang meliputi:

a. Efektifitas organisasi dalam menjalankan kebijakan pemungutan Pajak Air

Tanah

b. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap pajak daerah

c. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD.

3. Masalah yang mempengaruhi dalam implementasi pemungutan Pajak Air Tanah

di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

a. Terbatasnya sarana transportasi yang dibutuhkan guna memungut Pajak Air

Tanah

b. Terbatasnya profesionalisme khususnya aparat di lapangan

c. Kurang tegasnya aparat dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang

menunggak pembayaran.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Wawancara

Dengan melihat kondisi obyek yang diteliti maka wawancara mendalam akan

dilakukan kepada Kepala Dipenda, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Pegawai dan

Petugas Pemungut, beberapa wajib Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung

Selatan.

2. Observasi

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung

ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian

khususnya mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah dan

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air

Tanah di Kabupaten Lampung Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari

penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis dengan

sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa

tersebut.

Berdasarkan rumusan ini penulis dapat memasukkan notulen rapat, keputusan hakim,

laporan kerja artikel, majalah, surat-surat, iklan dan sebagainya ke dalam pengertian

dokumen. Sehingga dengan menggunakan teknik ini penyusunan akan memperolah

data dengan melihat dokumen-dokumen yang berupa laporan-laporan, peraturan

daerah dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Adapun
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dokumen yang bisa membantu dalam menjelaskan penelitian ini antara lain laporan

hasil pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2012,

daftar jumlah wajib Pajak Air Tanah serta dokumen jumlah sumber daya manusia

yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1. Tahap pertama

Tahap ini diawali dengan eksplorasi praktik pemungutan pajak dengan melakukan

observasi terhadap pola interaksi yang terjadi antara birokrasi dengan pengguna

(user atau masyarakat), kultur yang dikembangkan, pola kepemimpinan, inovasi

dan responsivitas birokrasi, pola pembangunan sumber daya birokrat (manusia)

nya. Gejala-gejala yang ditemukan pada saat observasi ini menjadi dasar untuk

pengembangan kesimpulan terhadap obyek yang penulis teliti.

Saat observasi untuk menghindari kesan bias maka penulis menggunakan teknik

pengamatan partisipatif dengan terjun langsung dalam suatu kegiatan yang

digabungkan dengan pengalaman pribadi penulis karena penulis sudah lama

berkecimpung dalam dunia birokrasi. Jadi ukuran lamanya observasi yang

dilakukan penulis secara formal (dalam rangka penelitian) kurang lebih 3 bulan

namun karena digabungkan dengan pengalaman pribadi maka ukurannya adalah

sepanjang karir penulis di birokrasi.

Melakukan pengamatan partisipatif, penulis juga secara otomatis menerapkan

teknik studi kasus yang berarti mencermati suatu gejala secara mendalam dan
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mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan.

Pengkategorian data yang diperoleh sudah mulai dilakukan pada tahap ini dengan

berdasar pada konsep yang terkait dengan penelitian seperti tugas dan wewenang

birokrasi, cara pelayanan, gaya kepemimpinan, dan sebagainya yang

dimungkinkan untuk terus berkembang seiring dengan analisis di lapangan. Untuk

menunjang validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan dan analisanya maka

penulis disaat bersamaan juga melakukan wawancara mendalam dengan

responden. Hasil pengumpulan dan analisis data kemudian disusun sebagai draf

penelitian awal (kasar) untuk kemudian disempurnakan pada tahap selanjutnya.

Penggabungan teknik pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam

dimungkinkan karena dalam pengumpulan informasi kualitatif diakui bahwa tidak

ada satupun yang secara tunggal dapat menghasilkan hasil-hasil yang konklusif

(yield conclusive results), (Danim, 2000:86).

2. Tahap kedua

Tahap ini penulis melakukan kajian (pengolahan data) secara lebih mendalam

terhadap temuan-temuan yang diperoleh dilapangan yang dipadukan dengan data-

data sekunder yang diperoleh selama maupun sesudah penelitian dengan tetap

dimungkinkan untuk kembali ke lokasi penelitian bila dirasa ada data yang

kurang. Pembaharuan birokrasi khususnya di wilayah penelitian dan strategi untuk

mewujudkannya sudah mulai disusun, termasuk pengidentifikasian segala kendala

dan peluang yang menyertai proses pembaharuan birokrasi tersebut.
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3.6 Teknik Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan Singarimbun, (2001:4-5), analisis kualitatif yaitu suatu

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan

konsep, dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Sehingga

dalam hubungannya dengan penelitian ini analisis kualitatif ditujukan memberikan

deskripsi mengenai subyek penelitian yaitu mengenai implementasi kebijakan

pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari beberapa

tahap yaitu:

1. Pertama-tama mengumpulkan data-data khususnya mengenai fenomena yang

terjadi terkait dengan masalah PAD

2. Mengelompokkan data dari informasi yang diperoleh yang merupakan gambaran

terhadap operasionalisasi dari faktor yang teridentifikasi sebagaimana

dikemukakan dalam penelitian ini

3. Penyajian hasil analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara observasi

maupun data sekunder melalui indikator-indikator yang ada

4. Menarik kesimpulan terhadap rangkaian analisis data dan informasi yang telah

disajikan sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan

pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan.

3.7 Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan kriteria guna melihat derajat kepercayaan/kebenaran

terhadap hasil penelitian. Penelitian kualitatif standard tersebut dinamakan keabsahan

data (trustworthiness) Guba dan Lincoln, (dalam Moleong, 2004:68), dengan
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mengemukakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data  kualitatif tersebut

diperlukan teknik pemeriksaan berupa:

1. Derajat kepercayaan (credibility) yang fungsinya untuk melaksanakan

penyelidikan (inquiry), sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang

diteliti. Derajat kepercayaan dapat dicapai lewat ketekunan pengamatan,

perpanjangan partisipasi, melakukan triangulasi, memperbanyak referensi dan

mengkaji kasus negatif.

2. Keteralihan (transferability) merupakan validitas eksternal didasarkan pada

konteks empiris setting penelitian, yaitu tentang “emic“ yang diterima peneliti dan

“ethic“  yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks

antara pengirim dan penerima.

3. Ketergantungan (dependability) dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan

dan analisis data, agar derajat reliabilitas dapat tercapai maka diperlukan

pemeriksaan (audit) yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses

penelitian serta hasil penelitiannya.

4. Kepastian (comfirmability), yaitu objektivitas yang berdasarkan pada “emic“ dan

“ethic“ sebagai tradisi penelitian kualitatif. Derajat ini juga dapat dicapai melalui

pemeriksaan (audit) yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses

penelitian serta hasil penelitian.


