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III.  METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis akan menguraikan

mengenai faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel

kota Bandar Lampung pada tahun 2013. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan

Taylor dalam Moleong (2013:4) berupaya menggambarkan kejadian atau

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara,

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, ataupun memo. Dengan kata

lain metode deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objektif mengenai

gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan untuk

mengungkapkan secara mendalam mengenai faktor penentu yang mempengaruhi

tidak tercapainya target pajak hotel Kota Bandar Lampung pada tahun 2013

dilihat dari enam aspek yaitu pertama kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, kebijakan pemerintah dalam

mengimplementasikan undang-undang perpajakan. Ketiga, sistem administrasi

perpajakan yang tepat. Keempat, Pelayanan. Kelima, kesadaran dan pemahaman
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warga negara. Terakhir yaitu kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan,

integritas, moral tinggi).

B. Fokus Penelitan

Pentingnya fokus penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:78-79) adalah

untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih data

mana yang relevan dan data mana yang tidak. Tanpa adanya fokus penelitian

maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperbolehnya

di lapangan. Karena itu fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting

dalam memadu dan mengarahkan jalannya penelitian.

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperolehakan lebih

spesifik. Hal-hal yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang

perpajakan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

4. Pelayanan.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.
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6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Adapun alasan penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung karena

pertumbuhan jumlah hotel terbesar dari 14 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi

Lampung yaitu Kota Bandar Lampung serta Dinas Pendapatan Kota Bandar

Lampung sebagai salah satu SKPD memiliki peran penting untuk memaksimalkan

pengelolaan keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam

kegiatan penelitian lokasi wawancara dan observasi serta dokumentasi dilakukan

penulis di ruangan Penerimaan Sumber Lain lain, di ruang Kasubbag Umum, dan

pada ruang Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian untuk wawancara

kepada wajib pajak hotel dilakukan penulis di lobi hotel, dan ruangan pegawai hotel

yang bersangkutan. Wajib pajak hotel yang di jadikan informan dipilih penulis secara

acak.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata

atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya
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berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Secara

aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data

dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap

informan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

a. Bapak Aradhana Syahrie, S.IP, M.SI selaku kasi pajak daerah dan retribusi

daerah di Dispenda Kota Bandar Lampung.

b. Bapak Dimas Adiya H, SH. MH selaku kasi penerimaan sumber lain-lain

di Dispenda Kota Bandar Lampung.

c. Bapak Denny Riswanto, S.sos, M.H selaku kepala UPTD kecamatan

Tanjung Karang Timur

d. Wajib pajak Kota Bandar Lampung Ibu Fitri selaku bagian personalia pada

hotel Grand Anugerah Bandar Lampung

e. Wajib pajak Kota Bandar Lampung Bapak Ahmad Rabani selaku bagian

accounting pada hotel Sheraton Bandar Lampung

f. Wajib pajak Kota Bandar Lampung Ibu  Lydia selaku bagian personalia

pada hotel Marcopolo Bandar Lampung

2. Data sekunder, merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk

melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis

di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan,
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arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan

tema penelitian yang diteliti. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No Dokumen-Dokumen Substansi

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004

Berisi tentang perimbangan
keuangan anatara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009

Berisi tentang Pajak daerah dan
retribusi daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 tahun 2011

Berisi tentang Pajak daerah Kota
Bandar Lampung

4. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun
2013

Sistem dan prosedur administrasi
pajak hotel, restoran, hiburan, dan
reklame

5. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun
2011

Berisi tentang tata cara pemungtan
pajak hotel di Kota Bandar
Lampung.

6. Gambaran umum Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandar Lampung

Tugas pokok dan fungsi Dispenda,
motto Dispenda, visi misi
Dispenda,

7. Data penerimaan PAD tahun 2013-
2015

Berisi tentang data
realisasi,target,sisa lebih/kurang
anggaran sub sektor pajak hotel.

8. Data DUK pegawai Dispenda Kota
Bandar Lampung Tahun 2014-2015

Berisi tentang data pribadi pegawai
dan golongan serta pangkatnya.

Sumber : diolah peneliti 2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai

berikut:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian

Penulis harus meminta surat pengantar jurusan terlebih dahulu, kemudian penulis

mengurus surat ke Dekan, selanjutnya penulis mengurus surat Kesbangpol Kota

Bandar Lampung, setelah itu barulah penulis mendatangi lokasi utama penelitian



37

yang berhubungan dengan penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung, untuk memperoleh berbagai informasi dan gambaran tentang pajak hotel

kota Bandar Lampung tahun 2013.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Penulis berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan subjek

penelitian yaitu petugas Dispenda Kota Bandar Lampung. Pertama-tama penulis

mengenalkan diri terlebih dahulu, bahwa penulis adalah mahasiswa UNILA jurusan

Ilmu Administrasi Negara, dan meminta izin untuk melakukan penelitian di Dispenda

Kota Bandar Lampung. Setelah itu barulah penulis mencari informasi dan berbagai

sumber data yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai

informasi yang diterima serta fenomena yang diamati.

3. Pengumpulan Data (Logging In Data)

Penulis melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus

penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik atau prosedur yang digunakan

dalam pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan dengan suatu penelitian

yang seksama yaitu dengan cara:

a. Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan mencatat

gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan faktor penentu yang

mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel, sehingga diperoleh fakta-

fakta yang jelas. Adapun observasi yang penulis lakukan yaitu mengamati secara

langsung pengamatan terhadap sistem administrasi dan pelayanan yang

diberikan pegawai Dispenda Kota Bandar lampung kepada wajib pajak yang
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akan membayar pajak. Penulis mengamati bagaimana pelaksanaan pemberian

pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara, yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan melakukan tanya

jawab kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian,

berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan

secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview

guide). Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah para

stakeholders yang terlibat dalam penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar

Lampung serta wajib pajak yang membayar pajak hotel.

c. Dokumentasi yaitu melihat dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan

yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penggunaan teknik ini

bertujuan untuk mempelajari dokumen, laporan, dan catatan, serta buku referensi

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan faktor penentu yang

mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, arsip-

arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan tema

penelitian yang diteliti. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan

triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi pada penelitian ini

dapat dilihat pada tabel 3.1 halaman 36.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto

dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
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menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono,

2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (reduction data).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data  yang diperoleh di lokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada

tahap ini, penulis memilah-milah mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam

penelitian faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel

Kota Bandar Lampung tahun 2013, dan mana yang bukan. Kemudian penulis

memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar

berhubungan dengan penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display).

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks

naratif, bagan, tabel dan foto atau gambar sejenisnya.
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3. Penarikan Kesimpulan (concluting drawing).

Penarikan kesimpulan yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada

bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari

observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan

terasa sempurna kerena data yang dihasilkan benar-benar maksimal. Kesimpulan

akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan faktor penentu

yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel Kota Bandar Lampung tahun

2013.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan

Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan

pengambilan data,  proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai

data yang ditemukan sudah jenuh.

Bagan 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2010:247)

Penyajian DataPengumpulan Data

Penarikan
Kesimpulan

ReduksiData
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Dengan melalui langkah langkah-langkah tersebut diatas diharapkan penelitian ini

dapat memeberi hasil akhir yang maksimal terhadap penelitian yang nantinya

akan disajikan.

G. Teknik  Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut

Moleong (2013:324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa

keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penulis pada

kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa

dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Triangulasi

terdiri dari, Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
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berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan

data, dan sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan

menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil

wawancara kepada sumber yang berbeda. Informan tersebut berasal dari elemen

yang berbeda. Informan-informan tersebut, yaitu dari pihak pegawai Disenda Kota

Bandar Lampung dan wajib pajak hotel di Kota Bandar Lampung.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Kecukupan referensial ini penulis lakukan dengan mengumpulkan informasi

yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan

lapangan, foto dan rekaman yangdigunakan untuk mendukung analisis data.

2. Keteralihan (transferability)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan

melaporkan hasil penelitian secermat mungkin yang menggambarkan konteks

tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian

yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara

pengirim dan penerima. Penulis mendeskripsikan atau memaparkan data yang

telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun

dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.
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3. Kebergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak

melakukan penelitian di lapangan, tetapi bias memberikan data. Peneliti seperti ini

perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini

benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang

cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil

penelitiannya.


