
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Suchman dalam Nazir (2005:84) desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan berusahamenggambarkan (deskripsi) tentang optimalisasi pajak 

Hiburan sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis 

penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu 

fenomena tertentu yang kesimpulannya berdasarkan data yang ada dan bertujuan 

mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai 

dengan persoalan yang akan dipecahkan dan desain ini kurang memerlukan 

hipotesis (Hasan, 2002:33). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besarnya optimalisasi pajak hiburan kota bandar lampung tahun 2011. Sehingga 

data-data yang dipergunakan bersifat kuantitatif.  Namun dalam penjabarannya, 

data hasil analisis yang berupa angka akan dideskripsikan untuk memudahkan 

pemahaman. 

 



36 

 

Menurut Soejono (1999: 1) bahwa yang dinamakan : 

“Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan diri pada 

perhitungan atau angka atau kuantitas. Dengan kata lain penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang mencakup setiap jenis penelitian yang 

didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, chi kuadrat dan 

perhitungan statistik lainnya.” 

 

Adapun Faisal (1981:1) mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif sebagai 

penelitian yang menggunakan pengukuran dan analisis yang dikuantifikasikan.  

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. Pada umumnya penelitian ini 

menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitiannya (Tresiana, 

2006:5). Data hasil analisis nanti dapat dideskripsikan. Sehingga penelitian ini 

bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan dari pembahasan nanti dapat dalam 

bentuk hitungan matematik, namun juga dijelaskan dalam bentuk uraian atau 

deskripsi kata-kata. 

 

B. Definisi Konseptual 

 

 

Penelitian merasa perlu membatasi bahasan dalam penelitian ini. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari perluasan masalah dan terjadinya ambiguitas 

pengertian-pengertian konsep. Adapun yang di maksud dengan konsep dasar 
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dalam penelitian ini adalah tentang Optimalisasi Pajak Hiburan Kota Bandar 

Lampung. 

 

Definisi Konseptual dalam penelitian ini adalah : 

1) Optimalisasi 

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi 

optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan 

efisien. 

 

C. Definisi Operasional 

 

Menurut Nazir (2003:152) mengemukakan bahwa definisi operasional adalah 

suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti 

suatu kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa definisi operasional 

adalah petunjuk operasional dalam mengukur suatu variabel sehingga dapat 

ditentukan indikator penelitian yang jelas. Berkaitan dengan penelitian ini maka 

definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabel 4. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 

Optimalisasi 

Kejelasan dan 

Kepastian Peraturan 

Pajak 

 

Tingkat Intelektualitas 

Masyarakat 

 

Kualitas Aparat Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan Yang 

Efektif 

1. Kejelasan Peraturan Pajak 

2. Kepastian Peraturan Pajak 

 

 

1. Kesederhanaan Aturan  

2. Persepsi Masyarakat 

 

1. Kompetensi Pegawai Pajak 

2. Disiplin pegawai pajak 

3. Tanggung Jawab Pagawai 

Pajak 

4. Kecakapan Teknis Pegawai 

Pajak 

5. Moral Pegawai Pajak 

 

1. Kesesuaian Dengan 

Rencana 

2. Kesesuaian Interupsi 

3. Tingkat Kesulitan 

4. Tingkat Kelemahan 

 

 

 

D. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Bandar Lampung, secara spesifik yaitu 

pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dan Tempat Hiburan yang 

berada di Kota Bandar Lampung. 

 

E. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Sugiyono (2006:90) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya, sedangkan Bambang (2005:119) mengemukakan populasi adalah 

keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka populasi adalah subyek penelitian dari 

sejumlah individu yang dipelajari oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun pemilihan populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan di kota 

bandar lampung dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yaitu dengan jumlah 66 wajib 

pajak. Pada kecamatan Teluk Betung Selatan berjumlah 25 wajib pajak. 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat 18 wajib pajak. Kecamatan Tanjung Karang 

Timur 4 wajib pajak. Kecamatan Tanjung Karang Timur 2 wajib pajak. 

Kecamatan Teluk Betung Utara 7 wajib pajak. Kecamatan Sukabumi 6 wajib 

pajak. Tanjung Karang Barat 2 wajib pajak. 

 

2. Sampel 

 

Meskipun populasi termasuk dalam populasi yang tak terhingga, dalam 

pelaksanaan penelitian tidak perlu untuk melibatkan semua populasi. Dengan 

pertimbangan akademik dan non akademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian 

anggotanya yang disebut sampel. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menentukan ukuran sampel 

digunakan rumus Slovin dalam Bambang Prasetyo (2011 : 137) 

 n = 
 

    
 

  

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 
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N = Ukuran Populasi 

e = Tingkat Kesalahan yang di toleransi, yaitu (10%) 

         66 

 n =  

         1 + 66 * 0.01
 

 

  66 

 n =  

        1 + 0.66 

 

  66 

 n =  

  1.66 

 

 n = 39. 76 dibulatkan 40 

 n = 40 wajib pajak 

jumlah responden yang ditentukan sebanyak 40 responden. Penentuan samel 

menggunakan acak sederhana. 

 

E. Sumber Data  

 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya (Hasan, 2002:82). Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dilapangan melalui pengisian kuesioner dari wajib pajak 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 wajib pajak 

yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berdasarkan Nomogram 
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Henry King dalam Sugiyono (2006:128) sebagai responden untuk 

mendeskripsikan faktor yang mendukung penggalian potensi penerimaan 

pajak hiburan yang berasal dari wajib pajak. Dalam penelitian ini data juga 

diperoleh melalui penyebaran angket/kuisioner, observasi dan  wawancara 

tatap muka antara peneliti dengan responden untuk mendeskripsikan faktor 

yang mendukung penggalian potensi penerimaan pajak hiburan yang berasal 

dari aparat pajak dan ketentuan peraturan pajak. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu (Hasan, 

2002:82). Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder tentang pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan pajak 

hiburan. Data ini berupa peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang 

tentang pajak daerah, dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian, 

data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan 

potensi pajak hiburan. Adapun data yang akan dipergunakan adalah : 

1. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PAD dari Periode Tahun 2007-2011. 

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung 

Periode Tahun 2007-2011. 

3. Realisasi Penerimaan PAD Bandar Lampung dari Tiap Jenis Pajak Periode 

Tahun 2007-2011. 
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4. Laporan Perkembangan jumlah Wajib Pajak Berdasarkan golongan Tahun 

2007-2011. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.(Sugiyono,2006:158). Responden 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Hiburan adalah yang menyelenggarakan 

Hiburan. 

2. Wawancara  

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2006:72) wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Hasil 

wawancara merupakan data kualitatif yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data kuantitatif yang diperoleh melalui pengumpulan data 

sekunder maupun kuesioner.  Teknik wawancara diperoleh melalui 

percakapan langsung dengan responden. Wawancara dalam penelitian ini 

lebih bersifat komplementer artinya wawancara dilakukan hanya seperlunya 
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saja tidak berdasarkan pedoman wawancara.  Wawancara dilakukan untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan yang belum diperoleh dari data sekunder 

maupun kuesioner. Dalam mengumpulkan data, untuk mendeskripsikan 

faktor-faktor penghambat dan pendukung penggalian potensi penerimaan 

Pajak Hiburan yang berasal dari aparat pajak dan ketentuan peraturan pajak 

mewawancarai beberapa responden dengan didasarkan pada pertimbangan 

bahwa secara proporsional mereka mengetahui dan berhubungan langsung 

dengan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan yang akan menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah 

Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari 

a. Kasi Pendapatan Sumber Lain-lain khusus Pajak Perhotelan dan Pajak 

Hiburan 

3.   Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 

mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan 

masalah penelitian, berupa dokumentasi organisasi, undang-undang, 

keputusan-keputusan, dan dokumen-dokumen yang menunjang kegiatan 

penelitian (Koestoro dan Basrowi, 2006:142). Cara ini digunakan untuk 

menghimpun berbagai informasi dan bahan-bahan Dokumen, baik berupa 

laporan, jurnal, buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 
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G. Teknik Penentuan Skor 

 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, 

menurut sugiyono (2007:106), skala likert dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau skelompok orang tentang fenomena sosial. 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner, maka dituangkan 

kedalam pertanyaan-pertanyaan masing-masing pertanyaan diberikan alternatif 

bobot skor jawaban. 

Penilaian untuk jawaban A,B,C,D,E digunakan untuk mengetahui skor jawaban 

sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban A (Sangat Baik) diberikan skor 5 

2. Untuk jawaban B (Baik) diberikan skor 4 

3. Untuk jawaban C (Cukup Baik) diberikan skor 3 

4. Untuk jawaban D (kurang baik) diberi skor 2 

5. Untuk jawaban E (Tidak Baik) diber skor 1 

 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, 

maka langkah langkah selanjutnya adalah menganalisis data, karena tujuan dari 

analisis data adalah untuk menyusun dan menginterprestasikan data yang 

diperoleh perhitungan menggunakan rumus interval : 

        I=  
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Keterangan : 

 Nt = Nilai Tertinggi 

 Nr = Nilai Terendah 

 K  = Kategori 

  I   = Interval Nilai Skor  

 

Konteks penelitian ini, untuk mengetahui optimalisasi pajak hiburan di kota 

bandar lampung dari berbagai indikator tentang optimalisasi. Opini berada pada 

tingkat sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 

 

H. Hipotesis Data  

 

                

Dari hasil perhitungan potensi akan dibandingkan dan dianalisis dengan kondisi 

riil penerimaan pajak Hiburan, adapun konsep yang digunakan seperti yang 

dikemukakan oleh Slamet Sularso (Prakosa, 2003:135) menyiratkan bahwa perlu 

adanya Administratif Efficiency Ratio (AER) yang menggambarkan kemampuan 

untuk mencapai  tujuan dalam bentuk menggali dan merealisir pemungutan 

sumber pandapatan daerah melalui tiga pendekatan : yaitu (1) dari segi 

penerimaan (2) dari segi subyek (3) dari segi obyek pemungutan. 

AER dapat diukur melalui perbandingan jumlah realisasi dengan potensi yang 

ada. Hasilnya akan menggambarkan persentase kemampuan memungut terhadap 

potensi dengan rumusan sebagi berikut : 

   AER =  
                     

                
 x 100% 
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Berdasarkan Indeks Coverage Ratio atau CR (Pedoman Implemensi Patfact Tahap 

II), menurut Purwanti (fitri, 2005:60), maka tingkat efektivitas penggalian potensi 

pajak dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Apabila CR = 1, maka hasilnya sangat efektif 

b. Apabila 0,60 > 0,90, maka hasilnya efektif 

c. Apabila 0,30 > 0,59, maka hasilnya cukup efektif 

d. Apabila 0,00 > 029, maka hasilnya kurang efektif 

 

Dalam pengukuran ini, semakin besar AER berati semakin besar kemampuan 

memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan pajak dapat dicapai atau 

efektif.  

 

I. Uji Validitas dan Reabilitas Data 

 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

pearson product moment dengan bantuan SPSS for Windows versi 17. Setelah 

hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan metode 

pearsonproduct moment diperoleh maka angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai hitung korelasi 

product moment lebih kecil atau dibawah angka kritik tabel korelasi nilai r maka 

pertanyaan tersebut tidak valid. Jika nilai hitung korelasi product moment lebih 

besar atau di atas angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut valid 

(Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2001: 137).  
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Untuk mencari reliabilitas keseluruhan item pertanyaan adalah dengan 

mengoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan Koefisien Alfa 

(CronBach) yaitu:  

 

Keterangan: 

α  = Nilai reliabilitas 

K  = Jumlah item pertanyaan 

 
= Nilai varians masing-masing item 

 
= Varians total 

 

Setelah hasil nilai n Koefisien Alfa (CronBach) didapatkan maka nilai tersebut 

dibandingkan dengan angka kritik table korelasi nilai r. Jika nilai Alfa lebih kecil 

dari angka kritik table korelasinilai r maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. 

Sebaliknya Jika nilai hitung Koefisien Alfa (CronBach) lebih besar dari angka 

kritik table korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut reliabel. 
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