
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Obyek  Penelitian 

 

Untuk menganalisis dan menginterprestasikan data dengan baik, maka diperlukan 

data yang baik dan reliabel supaya hasil yang diperoleh mengandung unsur 

kebenaran. Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dalam 

penelitian, karena dalam kegiatan ini akan diperoleh data yang disajikan sebagai 

hasil dari penelitian. Sesuai yang telah dikemukakan oleh Moh. Nazir bahwa 

“Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan” (1983:51).  

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kota Metro. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. pendekatan kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang 

mendukung penelitian dan diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel 

ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjawab pertanyaan 

penelitian; 

2. penelitian lapangan, dilakukan dengan mendatangi langsung terhadap objek 

penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer dan data 

sekunder.  

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka penelitian menggunakan data : 
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a. data primer, yang diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para 

responden diantaranya adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah beserta 

stafnya, Kepala Bagian Keuangan beserta staf dan Kepala Bagian 

Pemerintahan Sekretariat Kota Metro mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pajak daerah; 

b. data sekunder, yaitu sejumlah keterangan dan data yang digunakan seseorang 

dan diperoleh secara tidak langsung terdiri dari data pendapatan asli daerah, 

data jumlah jenis setiap pajak daerah tahun anggaran 2004 - 2013, sedangkan 

untuk data proyeksi menggunakan data total pajak daerah tahun anggaran 

2004 - 2013. Selain data-data tersebut data sekunder yang dipergunakan juga 

adalah data pendukung untuk mencari potensi pajak setelah diklasifikasikan 

dengan menggunakan alat analisis. Data-data tersebut diperoleh dari 

Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro seperti Dinas 

Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian 

Keuangan, dan Bagian Pemerintahan; 

 

B. Pengolahan data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. 

Dalam menganalisis data digunakan analisis kuantitatif melalui berbagai alat analisis 

yang terdapat pada penelitian ini. Hasil pengolahan data tersebut diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perumusan masalah sesuai 

dengan tujuan penelitian.  
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C. Definisi Operasional 

 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang 

berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah Kota Metro dalam satuan rupiah. 

2. Pajak Daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Walikota Metro yang berlaku selama satu tahun anggaran. 

3. Potensi pajak daerah adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah yang dapat 

dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap 

pendapatan asli daerah. Oleh karena jenis pajak daerah Kota Metro mencakup 11 

jenis pajak daerah, maka dalam penelitian Potensi Pajak yang akan dihitung 

adalah jenis pajak yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi selama periode 

penelitian dalam nilai rupiah. 

 

D. Metode dan Alat Analisis 

 

Alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Tingkat Pertumbuhan  

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah 

digunakan rumus : 

gXi    =                         x 100% 

Dimana : 

gXi adalah pertumbuhan pajak daerah jenis i 

Xit adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ke t 

Xi (t-1) adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ke t-1 

 

  Xit – Xi (t-1)  

      Xi (t-1) 
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b. Analisis Tingkat Kontribusi 

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah digunakan 

rumus : 

wXi    =            x 100% 

Dimana: 

wXi adalah kontribusi pajak daerah jenis i  

Xi adalah jumlah pajak daerah jenis i 

X adalah total pajak daerah  

c. Analisis Klasifikasi Jenis Pajak Daerah (Overlay) 

Analisis Overlay dimaksud adalah untuk melihat deskripsi kegiatan jenis 

pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria 

kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis overlay: 

1) pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang 

sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi; 

2) pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang 

pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat 

ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan; 

3) pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang 

pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat 

mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan; 

4) pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang 

tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi. 

Untuk mengetahui jenis pajak daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi 

kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara 

 Xi     

 X 
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mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan, 

maksudnya adalah: 

1) komposisi penerimaan yaitu total hasil setiap jenis pajak daerah terhadap 

rata-rata hasil penerimaan seluruhnya; 

2) pertumbuhan penerimaan yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) 

setiap jenis penerimaan pajak daerah terhadap kenaikan atau 

pertumbuhan penerimaan pajak daerah. 

Secara tabel matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan 

jenis pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut (Jaya: 1996, 29-30) : 

   

 

   

   

 

Keterangan : 

gXi adalah pertumbuhan setiap pajak daerah jenis i  

wXi adalah kontribusi setiap pajak daerah jenis i 

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di Kota Metro 

tahun anggaran 2004 s/d 2013 secara garis besar dikelompokan menjadi 4 

kondisi: 

1) prima apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama 

dengan atau lebih dari 1 persen; 

2) potensial apabila pajak daerah diberikan kontribusi sama dengan atau 

lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen; 

wXi  ≥  1 (tinggi) 

  

wXi  <  1 (rendah) 

  

 

gXi   ≥   1 (tinggi) 
 

 

gXi    <  1 (rendah) 
 
 

Kontribusi 

Pertumbuhan 

Prima 

Potensial Terbelakang 
 

Berkembang 
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3) berkembang apabila pajak daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 

persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; 

4) terbelakang apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan 

kurang dari 1 persen 

 

d. Analisis Potensi Pajak Daerah  

Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah digunakan rumus 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Peraturan Daerah. 

Perhitungan ini akan menggunakan data yang berkaitan terhadap perhitungan 

potensi sebenarnya. Perhitungan tersebut khusus bagi pajak daerah yang 

memenuhi kualifikasi potensi berdasarkan analisis overlay. Dalam rangka 

mendukung perhitungan tersebut dipergunakan data yang di dapat dari 

Pemerintah Kota Metro sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Pajak Daerah Pemerintah Kota Metro adalah sebagai berikut : 

 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir : 

menggunakan perhitungan : 

Omzet Minimal x Tarif Pajak 

 Pajak Reklame menggunakan perhitungan:   

Ukuran Reklame x Nilai Sewa x Tarif Pajak;  

 Pajak Penerangan Jalan menggunakan perhitungan :  

Tagihan Listrik x 10% (Tarif Pajak) x Jumlah Rumah 

Tangga/Pelanggan; 

 Pajak Air Tanah menggunakan perhitungan :  

Penggunaan Air x Harga Air x Tarif ( per sumur bor);  
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 Pajak BPHTB menggunakan perhitungan :  

Jumlah Transaksi Hak x Nilai Transaksi Kena Pajak x Tarif ; dan  

 Pajak PBB menggunakan perhitungan :  

Jumlah Ketetapan Pajak / Objek Pajak.    

Dalam penelitian ini jenis pajak yang dianggap memiliki potensi untuk 

dikembangkan adalah pajak yang memiliki laju pertumbuhan tinggi selama 

periode penelitian. 

 

e. Analisis Proyeksi  

Dalam melakukan perkiraan dimasa yang akan datang diharapkan kesalahan 

diperkecil seminimal mungkin agar proyeksi yang dilakukan menjadi akurat. 

Penaksiran atau proyeksi ini juga diharapkan dapat menghasilkan data 

proyeksi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu  dengan 

menggunakan Teknik Anuitas. Asumsi dasar dalam penaksiran dengan Teknik 

Anuitas adalah, bahwa tingkat pertumbuhan  (r = rate of growth) selama 

masa penaksiran bersifat tetap. Diharapkan dengan Teknik Anuitas ini dapat 

melihat proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang dengan tingkat 

akurasi yang tepat.  

 

Perhitungan Penarsiran atau Proyeksi dengan Teknik Anuitas 

 Secara umum, persamaan penaksiran atau proyeksi dengan teknik anuitas 

dapat ditulis sebagai berikut (Modul Pendapatan Daerah, 2013:121) : 

 Jika nilai P awal adalah P0 dan tingkat pertumbuhan = r, maka : 

 P1 = P0 + rP0 = P0 (1 + r) atau P1 = P0 (1 + r)
1
 

 P2 = P1 + rP1 = P1 (1 + r) atau P2 = P0 (1 + r)
1
 (1 + r) atau P2 = P0 (1 + r)

2
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 P3 = P0 + (1 + r)
2
 (1 + r) = P0 (1 + r)

3
 

 Demikian seterusnya, sehingga berlaku rumus umum : 

 Pt = P0 (1 + r)
t 
 

 Kemudian untuk penaksiran besarnya angka pertumbuhan rata-rata dengan 

teknik anuitas, dapat dilakukan dengan reversasi rumus umum tersebut di 

atas: 

     

 

 

 

 Dimana :  P0 adalah Penerimaan Pajak Tahun Awal 

  Pt adalah Penerimaan Pajak Tahun t 

  r adalah Tingkat Pertumbuhan 

  t adalah waktu/tahun 

 

 

 

 

 

 

 

(1 + r)t = (Pt/P0) 

(1 + r) = (Pt/P0)1/t 

r = (Pt/P0)1/t - 1 


