
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi 

penelitian ini di karenakan pasar tersebut yang paling berpotensi dan memerlukan 

pengelolaan berbagai kegiatan dana pembangunan dari pemerintah maupun 

swasta yang mau mendukung pembangunan daerah tersebut. Dengan demikian 

retribusi daerah cukup berperan dalam perkembangan pembangunan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan dan laporan dari berbagai sumber 

yaitu kantor-kantor dan instansi-instansi yang ada kaitannya dengan penulisan ini, 

yaitu : 

a. Dinas Pasar Kota Taluk Kuantan 

- Besarnya Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2017 

- Relisasi Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Kuantan Singing Tahun 2013-2017 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini metode yang penulis lakukan adalah dokomentasi. Yaitu data yang 
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diperoleh dari kantor/instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dalam 

pemerintah daerah adalah untuk mengukur kinerja administrasi retribusi 

digunakan alat analisis: 

1. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendaptan asli daerah di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Dianalisis dengan  cara membandingkan realisasi penerimaan Retribusi 

Pasar terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi retribusi pasar 

terhadap pendapatan asli daerah dapat dihtung dengan rumus sebagai berikut 

(Halim,2004;163): 

   

 

 Keterangan : 

 Pn = Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah  

 QYn = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah 

 QXn = Jumlah penerimaan retribusi Pasar 

 n = Tahun (periode) tertentu 

Analisa ini di gunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan 

membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ketahun selama 5 tahun akan 

mendapatkan hasil analisis yang fluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan di 

Pn =
   

   
 x 100% 
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ketahui kontribusi yang besar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga 

dapat membuktikan peranan kontribusi pasar mempunyai kontribusi yang besar 

atau yang kecil terhadap pendapatan daerah kabuparen kuantan singingi.  

Apabila pengaruh kenaikan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah 

semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah hal ini 

akan membawa dampak yang baik bagi Pendapatan Daerah. Bila yang terjadi 

adalah sebaliknya maka perlu dilakukan penigkatan terhadap usaha-usaha untuk 

meningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi besarnya kontribusi 

retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

maka digunakan analisis deskriptif, yang dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data yang ada kemudian di klasifikasikan, di analisis, 

selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberikan pemecahan 

terhadap permasalahan. 

 


