
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian asosiatif/hubungan dengan 

pendekatan kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2003: 14) penelitian kuantitatif 

adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan dan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua 

variabel atau lebih.  Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi 

dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini 

dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi unguk menjelaskan, 

meramalkan dan mengontrol suatu gejala.  

3.2. Definisi Konseptual 

Menurut Nazir, definisi konseptual merupakan bagian dari definisi-definisi 

yang berisi penjelasan dari konsep yang kita gunakan dan juga merupakan 

penjelasan atas istilah yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa kita 

sendiri.  Jika masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka kita 

tetap harus menyimpulkan pendapat orang tersebut dengan pendapat kita 
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sehingga diperoleh sebuah arti istilah yang sesuai dengan yang kita 

maksudkan. 

Definisi konsep dari variabel penelitian ini adalah: 

1. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan kepada subjek/wajib pajak atas 

terselanggaranya suatu objek hiburan yang dikomersilkan dan juga yang 

termasuk kriteria pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, 

baik yang dipungut bayaran ataupun yang tidak. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

PAD ialah sumber keuangan daerah yang didapat dari berbagai sektor 

pajak berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa 

yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep.  

Definisi operasional juga merupakan pertunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel dapat diukur dengan menggunakan indikator konkrit.  Variabel 

dalam penelitian ini yaitu: 

Variabel x : Pajak Hiburan 

Variabel y : Pendapatan Asli Daerah 
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Tabel 5. Definisi Opersional 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pajak Hiburan Pajak yang dikenakan 

kepada subjek/wajib 

pajak atas 

terselanggaranya suatu 

objek hiburan yang 

dikomersilkan dan juga 

yang termasuk kriteria 

pemungutan 

berdasarkan peraturan 

daerah yang berlaku, 

baik yang dipungut 

bayaran ataupun yang 

tidak. 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hiburan 

Perbulannya dari 

Tahun 2012-2014 

Rasio 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Sumber keuangan 

daerah yang didapat 

dari berbagai sektor 

pajak berdasarkan 

peraturan sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

Realisasi Penerimaan 

PAD Perbulannya dari 

Tahun 2012-2014 

Rasio 

Sumber: Data Penelitian 2015 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

dengan lingkupnya ialah penerimaan PAD di Kota Bandar Lampung. 
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3.5. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu semua data yang 

diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan 

permasalahan.  Dalam hal ini penulis mengambil data time series dari tahun 

2012 hingga 2014 untuk data jumlah Pendapatan Asli Daerah, penerimaan 

pajak hiburan, serta beberapa data lainnya yang dibutuhkan. 

3.6. Populasi dan Sampel 

Dalam Sugiyono (2011: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Populasi dalam penelitian ini ialah Laporan Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.  Kesimpulan dari sampel dapat diberlakukan untuk populasi jika 

sampel yang diambil cukup representatif, maka diperlukanlah teknik dalam 

pengambilan sampel.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik non probability sampling, yaitu teknik yang tidak 

memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dijadikan sampel dan dengan jenis purposive sampling karena teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan data yang teraktual sehingga sampel 
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dalam penelitian ini ialah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandar Lampung tahun 2012-2014. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi.  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data melalui pengumpulan bahan tertulis berupa buku, data yang tersedia dan 

laporan yang relevan dengan objek penelitian.  Teknik dokumentasi 

dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi 

atau publikasi dari pihak / instansi terkasit berupa rincian realisasi PAD 

perbulannya dari tahun 2012-2014 dan data rincian realisasi pajak hiburan 

perbulannya dari tahun 2012-2014. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah sumber data terkumpul, yaitu 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

3.8.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012: 169), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
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menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.  Data 

deskriptif yang termasuk dalam penelitian ini antara lain ialah mean, 

standard error of mean, median, mode, standard deviation, variance, 

range, maximum, minimum. 

3.8.2. Uji Normalitas 

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisi regresi 

linier adalah data variabel dependen (terikat) harus berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.  Untuk itu sebelum diolah lebih lanjut, 

dilakukan pengujian asumsi normalitas dengan melihat histogram atau 

tampilan grafik yang menunjukkan pola penyebaran tertentu.  

Berdasarkan buku Santoso (2002: 214) keputusan didasarkan pada: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah 

garis, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.8.3. Statistik Inferensial 

Teknik statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi yang disebut generalisasi. 
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3.8.3.1. Uji Korelasi 

Dalam Sugiyono (2011: 182) hipotesis assosiatif diuji dengan 

teknik korelasi dan untuk mencari hubungan antara satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

keduanya berbentuk data interval atau ratio maka digunakanlah 

korelasi Pearson Produk Moment yang dihitung menggunakan 

SPSS dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

r =  koefisien relasi antara x dan y 

x =  jumlah skor variabel x 

y =  jumlah skor variabel y 

N =  jumlah responden/data 

Tabel 6. Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, 2011: 184 

 

 



 

34 

3.8.3.2. Regresi Linear Sederhana 

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya hubungan antar variabelnya. 

Analisis regresi sebagai alat untuk melakukan peramalan atau 

prediksi atau estimasi atau pendugaan yang sangat berguna 

bagi peneliti untuk membuat keputusan, maka digunakanlah 

regresi linear sederhana dengan rumus berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Dimana 𝑎 adalah konstanta dan 𝑏 adalah koefisien regresi, 

masing-masing didapatkan dengan menggunakan rumus 

berikut: 

𝑏 =
𝑛  𝑥𝑦 −   𝑥 .   𝑦 

𝑛  𝑥
2
 −   𝑥 2

 

𝑎 =
 𝑦 − 𝑏.   𝑥 

𝑛
 

3.8.4. Uji Hipotesis 

Dalam Sugiyono (2011: 160) pada dasarnya menguji hipotesis adalah 

menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel.  Untuk 

mengetahui keterangan pengaruh variabel x terhadap variabel y, maka 

dilakukan beberapa pengujian hipotesis. 
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 Uji-t 

Uji-t ialah uji signifikansi hubungan untuk menguji apakah 

hubungan yang ditemukan berlaku atau tidak untuk seluruh 

populasinya dan sekaligus untuk pengujian hipotesis.  Uji-t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

dalam menerangkan variabel dependen.  Berikut rumusannya: 

𝑡 =
𝑟 𝑛 − 2

 1− 𝑟2
 

t =  nilai uji 

r =  nilai korelasi 

n =  jumlah sampel 

Berdasarkan Metodologi Penelitian Sosial (2012: 97) uji-t dilakukan 

dengan derajat kebebasan atau Degree of Freedom (df = n-2) dan 

dalam penelitian ini ditentukan sebesar p=0.05 atau sebesar 95% 

tingkat kepercayaannya. 

Berdasarkan perumusan hipotesis, maka interpretasinya ialah: 

a. Jika t
 
tabel  dari nilai t hitung maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Begitupun sebaliknya, jika t
 
tabel  dari nilai t hitung maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

b. Jika probabilitas  0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Begitupun sebaliknya, jika probabilitas  0.05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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3.8.5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Korelasi adalah hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel.  

Hasil korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar nilai suatu 

variabel menyebabkan makin besar pula variabel lainnya, sebaliknya 

jika hasil korelasi negatif maka semakin besar nilai suatu variabel 

menyebabkan nilai variabel lainnya semakin kecil, sedangkan korelasi 

nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua 

variabel. 

Besaran koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen 

(Nurgiyantoro, 2000: 78). 

R
2 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅2 =
𝑏  𝑥𝑦

 𝑦
 

Keterangan: 

b =  koefisien regresi variabel Pajak Hiburan 

x =  Pajak Hiburan 

y =  Pendapatan Asli Daerah 

3.8.6. Analisis Overlay 

Analisis Overlay dimaksudkan untuk mengetahui klasifikasi jenis pajak 

dan dalam penelitian ini ialah untuk melihat deskripsi jenis pajak 
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hiburan berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.  

Untuk mengetahui jenis pajak hiburan diperlukan identifikasi atau 

klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan 

setiap jenis Pendapatan Asli Daerah.  Identifikasi ini dilakukan dengan 

cara mematrik antara kontribusi penerimaan dan pertumbuhan 

penerimaan.  Secara tabel matrik kontribusi penerimaan dan 

pertumbuhan penerimaan jenis pajak hiburan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 7.  Matrik Kontribusi Penerimaan dan Pertumbuhan 

                      Kontribusi 

Pertumbuhan 
wXi ≥ 1 (tinggi) wXi < 1 (rendah) 

gXi ≥ 1 (tinggi) Prima Berkembang 

gXi < 1 (rendah) Potensial Terbelakang 

Sumber: JEP-Vol. 3, N0 3, November  2014 

Keterangan: 

gXi =  pertumbuhan setiap pajak hiburan jenis i 

wXi =  kontribusi setiap pajak hiburan jenis i 


