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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis  dan Pendekatan Penelitian. 

  Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (Moleong,2006:6) Dari penelitian kualitatif 

dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati        

(Bogdan dan Taylor,1992:21-22),sedangkan deskriptif diartikan sebagai metode yang 

mengambarkan dan membahas apa yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada 

dan menarik kesimpulan. Metode Deskriptif memberikan batasan sebagai berikut : 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang 

2. Data yang dikumpulkan  mula-mula disusun,di jelaskan,dan kemudian dianalisa  

 Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang 

ucapan,tulisan,dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatau individu,masyrakat,maupun 

suatau kebijakan dalam menganalisis dan memperoleh gambaran tentang seberapa besar 

kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah upaya menuju kemandirian daerah 

Kabupaten Kediri . 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di satker Dinas Pasar yang termasuk ke dalam Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kediri yang berkedudukan di jalan Pamenang no.1 Kabupaten Kediri. 

3.3. Obyek dan Subyek Penelitian 

 Obyek yang diteliti mengenai retribusi pasar. Subyek terletak pada realisasi dan kinerja 

yang bersangkutan dengan penerimaan retribusi daerah mencangkup laporan realisasi dan target 

retribusi pasar. 
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3.4. Data dan Jenis Data 

 Jenis dan Sumber 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu data 

primer dan data sekuder,dengan pejelasan sebagai berikut : 

a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan secara khusus dikumpulkan penilti untuk menjawab pertanyaan 

peneliti ( Inriantoro dan Supomo,199 : 146-147) Penentuan siapa-siapa yang 

dipilih menjadi informan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut : pertama, 

Kepala Dispenda Kab.Kediri yang menguasai system intansi ini. Kedua pegawai 

yang bekerja di Dispenda,dan yang terakhir para pedagang pasar Serta responden 

lain yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

penelitian dengan melakukan wawancara.  

b. Data sekunder adalah sumber data penilitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung namun melalui media perantara (Indriantoro dan supomo,1999 : 147). 

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data 

sekunder tersebut antara lain : 

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang 

terkait dengan pelaksanaan realisasi retribusi pasar dan kinerja.  

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer 

yaitu : 
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1. Dokumen, yaitu arsip Dispenda mengenai retribusi pasar. 

2. Buku-buku ilmiah 

3. Makalah-makalah hasil penelitian 

   Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : 

a) Wawancara  

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in depth interview) yaitu 

wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para 

informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang 

tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data 

apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan 

buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur 

secara ketat oleh peneliti. 

Tabel 3.1 

Draf Wawancara 

No Pertanyaan Bagian / Instansi 

1. Bagaimana Perkembangan retribusi pasar dari 

tahun ke tahun, dilihat dari apa perkembangnya 

Pendataan/Dispenda 

2. Bagaimana kontribusi pasar dalam mencapai 

angka realisasinya ,dan bagimana target yang 

ditetapkan 

Pendataan/ Dispenda 

3. Sistem pencatatan akuntansi retribusi pasar 

bagaimana, beserta penerapan di lapangan 

Pembukuan/Dispenda 

4. Berdasarkan acuan apa pelaporan akuntansi  Sekretariatan/Dispenda 

5. Bagaimana sistem informasi akuntansi  Pendataan/ Dispenda 

6. Apakah ada pembeda dengan SAP didalam 

pelaporan akuntansi Kabupaten Kediri. 

Pembukuan/BPKAD 
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b) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sistem serta proses 

penerimaan retribusi pasar beserta kinerjanya. 

 

Tabel 3.2 

                                        Penjabaran Instrumen Data 

No Data Indikator Sumber Data Instrumen 

1 Pencatatan 

Retribusi 

Pasar  

Sistem Pencatatan Retribusi 

pasar 

Bagian Pembukuan 

Bagian Pendataan 

Pedagang Pasar 

Petugas Pemungut 

 

Dokumentasi                              

interview 

Prosedur penerimaan 

retribusi pasar 

Laporan Realisasi 

Pendapatan 

2 Kinerja 

Retribusi 

Pasar 

Terhadap PAD 

Realisasi Retribusi Pasar Bagian Pembukuan 

Bagian Pendataan 

Bagian Perencanaan 

Dokumentasi 

Interview 

Perhitungan 

Realisasi PAD 

Interprestasi nilai kontribusi 

retribusi pasar 

Potensi Penerimaan Retribusi 

Pasar 

 

 3.5. Teknik Pengumpulan Data 

         Penelitian ini mengunakan beberapa metode pengumpulan data,yaitu sebagai berikut 

1. Interview/Wawancara 

            Moelong (2009 : 186) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan          

 maksud tertentu. atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-

 pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan obyek yang akan diteliti. Dalam hal 
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 ini adalah Kasi Retribusi Sub Dinas Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri 

 serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten 

 Kediri 

2. Dokumntasi merupakan suatau teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisa dokumen-dokumen. Merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka 

lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut 

retribusi dan Pendapatan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh obyek yang 

menunjang kelengkapan penelitian. 

 

3.6. Analisis Data 

       Menurut Sutopo (2005) pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif memilki 

 empat sifat dasar. yaitu (1) analisis induktif, (2) dilakukan bersamaan dengan proses 

 pengumpulan data,(3) Interaktif,(4) proses siklus. Didalam penelitian menggunkan model 

 analisis interaktif adalah data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, 

 yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu 

 akan dilakukan  pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga antara data yang 

 satu dengan data yang lain yang telah terkumpul akan berhubungan secara sistematis 

 adapun langkah-langkah didalam membantu menganlisis. 

1. Mengumpulkan data mengenai deskripsi profil intansi yang meliputi sejarah 

berdirinya intansi, stuktur organisasi dan bidang wilayah administrasi yang 

dijalankan intansi. 
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2. Mengumpulkan data-data berupa laporan keuangan PAD yang berisikan retribusi 

pasar dan data-data mengenai kebijakan retribusi pasar dan yang berhubungan 

dengan pencatatan dan pelaporan dan kinerja mengenai retribusi pasar terhadap 

PAD  

3. Mengolah data target dan realisasi PAD dan retribusi pasar kemudian 

menganalisinya struktur organisasi yang berkaitan dengan  job description 

pegawai atau karyawan, menganalisis formulir dan dokumen yang digunakan 

dalam akuntansi pemungutan retribusi pasar dan pelaporan, menganalisis sistem 

dan prosedur pemungutan retribusi pasar dengan tujuan penelitian. 

4. Data – data tersebut akan dibandingkan seberapa besar kinerja  dari tahun 2009-

2012 retribusi pasar.  

5. Hasil peneiltian ini selanjutnya disajikan didalam pelaporan realisasi dan kinerja 

retribusi pasar terhadap PAD. 

 

 

 


