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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian, Objek, dan Lokasi 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif  berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah 

rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk 

mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD tiap-

tiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing 

pos pajak daerah. Objek dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan 

pajak daerah kota salatiga tahun dari tahun 2005 – 2009. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kantor DPPKAD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. 

B. Variabel Penelitian dan Jenis Data 

Variabel penelitian ini adalah pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Jenis 

data yang digunakan adalah time series dan juga merupakan jenis data sekunder.  

Data dalam penelitian ini merupakan data time series karena diambil berdasarkan 

urutan waktu, yaitu mulai dari 2005 – 2009. 

C. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi 

penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Salatiga meliputi Jumlah 

penerimaan PAD Kota Salatiga dari tahun 2005 – 2009 serta jumlah penerimaan 

masing–masing pos pajak daerah meliputi penerimaan pajak hotel,  pajak restoran,  

pajak hiburan,  pajak reklame,  pajak penerangan jalan dan pajak parkir dari tahun 

2005 – 2009. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya (Sudjana, 2004:6). Populasi dari penelitian ini adalah pajak 

daerah Kota Salatiga.  

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Riduwan, 2007:56). Sampel 

dari penelitian ini adalah pajak daerah dari tahun 2005-2009 meliputi pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, 

dan pajak parkir. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan Arsipal, yaitu 

mengumpulkan data yang terdapat dalam arsip yang dimiliki BPS dan Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Salatiga. 

F. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, maka analisis data dalam 

penelitian harus dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik 

parametrik. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis kontribusi dan 

efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut: 

a. Analisis rasio efektivitas pajak daerah 

1) Membuat tabel target dan realisasi masing-masing pos pajak 

daerah. 
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2) Menyusun tabel analisis efektivitas masing-masing pos pajak 

daerah, yaitu perbandingan antara target dan realisasi masing-

masing pos pajak daerah. 

b. Analisis rasio kontribusi pajak daerah 

1) Membuat tabel target dan realisasi masing-masing pos pajak 

daerah 

2) Menyusun tabel analisis kontribusi masing-masing pos pajak 

daerah terhadap PAD 

G. Indikator Penilaian 

1. Indikator Efektivitas Realisasi Pajak Daerah 

Untuk dapat mengetahui rasio efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan: 

 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 
× 100%.  

Untuk menilai tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah dapat 

terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Tabel Kriteria Efektivitas Pajak Daerah 

Persentase Kriteria 

>100% 

90-100% 

80-90% 

60-80% 

≤ 60% 

Sangat efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

Sumber:Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 (Dalam Reza Arditia, 2012) 

2. Indikator Kontribusi Pajak Daerah 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut 

(Halim, 2004a): 

𝐾𝑃𝐷 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝐴𝐷
× 100%.  

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD 

dengan menggunakan rumus (Ridwan dan Sunarto, 2007): 
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𝑋𝑃𝐷
     =

 𝐾𝑃𝐷

𝑛𝑃𝐷
 

Keterangan: 

𝑋𝑃𝐷
       = Rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah 

KPD  = Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD 

nPD = Jumlah sampel pajak daerah 

Untuk menilai kontribusi masing-masing pos pajak daerah dapat terlihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah 

Kontribusi Kriteria 

>50% 

40,10 – 50,00% 

30,10 – 40,00% 

20,10 – 30,00% 

10,00 – 20,00% 

<10% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Sedang 

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Reza Arditia, 2012) 

 


