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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada UPT Terminal Kupang Kec. 

Kota Lama, Kota Kupang. Penelitian ini berlangsung selama 1 (satu) bulan 

yaitu pada bulan Agustus – september tahun 2018. 

1.2 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data menurut sifat 

Data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk 

penjelasan-penjelasan mengenai sistem akuntansi dan efektivitas dari 

penerimaan retribusi terminal. 

b. Jenis Data menurut sumber 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumbernya 

langsung yaitu pada UPT Terminal Kupang berupa pembagian pada 

setiap unit kerja atau fungsi yang terkait didalamnya berdasarkan tugas 

dan tanggung jawab yang terkontrol secara sistematis. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh berupa struktur organisasi, 

Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dan 

gambaran umum UPT Terminal Kupang. 
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1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

penulisakan menggunakan metode–metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu, metode pengumpulan data yang diperoleh melalui 

tanya jawab secara lisan dengan pegawai UPT Terminal Kupang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu, mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai 

gambaran umum UPT Terminal Kupang, Tupoksi (Tugas Pokok dan 

Fungsi).  

1.4 Definisi Operasional Variabel 

Mendefinisikan secara operasional tentang hal – hal terkait didalam 

judul penelitian ini, diantaranya :  

1. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Kupang. 

2. Retribusi daerah secara umum adalah pembayaran kepada negara yang 

dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan 

iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 

langsung dapat ditunjuk. 
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3. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila organisasi telah menerapkan sistem 

akuntansi dalam penerimaan retribusi terminal. 

1.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu upaya untuk menemukan 

jawaban atas masalah yang di rumuskan dalam penelitian.Menurut Whitney 

metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat ataupun pemerintah, serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, 

serta proses yang sedang berlangsung, dan menemukan pengaruh dari suatu 

fenomena yang bertujuan untuk memberikan, gambaran, (deskripsi) dari 

suatu fenomena tertentu secara objektif.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptifyaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya 

menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan, suatu 

data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan yang relevan dengan teori. 

Metode analisis ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring 

informasiyang diperoleh secara keseluruhan dan detail, kemudian diuraikan 

untuk memperoleh gambaran yang jelas. Data yang diperoleh berupa 

laporan keuangan UPT Terminal Kupangyang selanjutnya dilihat 
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kesesuaiannya dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, kemudian 

dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Untuk mengukur efektivitas pemungutan retribusi terminal adalah 

dengan caraperbandingan yaitu: 

            
                    

                  
        

Kriteria efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :  

 

1. Sangat efektif : > 100% 

2. Efektif   : 100% 

3. Cukup Efektif  : 90% - 99% 

4. Kurang Efektif  : 75% - 89% 

5. Tidak Efektif  : < 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


