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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research)yang 

bersifat deskritif, yakni penelitian yang meliputi Analisis Kontribusi Pajak 

Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan.
1
 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah,Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) BANJARMASIN 1. Pemerintahan  

Provinsi Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jln. Jend.A. Yani Km.6 

Telp/Fax(0511)3257025 Kode Pos 70249 BANJARMAIN.

                                                 
1
Mardiasmo,  Penelitian Tentang Perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2006) hlm.1 
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C. Data dan Sumber Data 

a.   Data 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

Kuantitatif, yaitu data berupa laporan-laporan realisasi penerimaan Pajak 

Progresif dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder.  

Sumber data  primer adalah yang terdiri dari. 

1. Pejabat Dinas pendapat provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Karyawan yang khusus mengelola pajak progresif di Dinas pendapatan 

provinsi Kalimantan Selatan. 

Sumber data sekunder ialah informan, yaitu orang-orang yang dapat 

memberikan infomasi terkait dengan masalah yang penulis teliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Interview 

Yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan Kasi bagian 

PKB dan BBNKB di Dinas Pendapatan Daerah  provinsi Kalimantan 

Selatan. 

2. Dokumen 

Studi dokumen dilakukan untuk Pengumpulan data-data yang terkait 

dengan anggaran target dan realisainya agar dapat diketahui 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis data  

a. Teknik pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul,sebelum 

dianalisis penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut ini:
2
 

1. Editing, yaitu penulis mempelajari kembali semua data yang terkumpul 

kemudian  dkoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. 

                                                 
2
Kesit Bambang Prakosa,  Metode Penelitian Hukum Perpajakan. (Yogyakarta: 

EKONISIA, 2005, hal. 2. 
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          2.  Klasifikasi, yaitu data yang sudah terkumpul,kemudian dimasukkan  

kedalam bahasan-bahasan tertentu. 

3. Interprestasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang  

ditentukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan mengerti. 

b. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskirtif dengan  

memberikan mengenai Kontribusi Pajak Progresif terhadap Pendapatan 

asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3
 

 

G. Frosedur Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran 

umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk 

meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepada Jurusan Ekonomi 

                                                 
3
UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Syariah. Setelah disetujui baru diajukan ke Biro skripsi Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan ditentukan dosen 

pembimbing oleh Fakultas maka diadakan konsultasi untuk 

pembuatan desain operasional kemudian diseminarkan. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

     Pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 

sebagaimana yang telah ditentukan. 

3. Tahap pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan ini dilakukan penulis setelah semua data yang 

diperlukan terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 

editing, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif. 

4. Tahap Konsultasi 

Pada tahap ini penulis menkunsultasikan dengan dosen 

pembimbing untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah 

yang diteliti. 
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5. Tahap Laporan Hasil Penelitian 

Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh pembimbing, kemudian 

disetujui maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan 

selanjutnya dimunaqasahkan di hadapan tim penguji. 


