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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan sesuatu (Ulum dan Juanda, 2016:78). Penelitian ini 

menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya 

terkait efektivitas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak III 

Jawa Timur. Alasan pemilihan tempat penelitian, Kanwil DJP III Jawa Timur 

merupakan satu-satunya Kanwil di Indonesia yang naik pencapaiannya dibanding 

tahun sebelumnya, selain itu banyak capaian prestasi yang diterima pada tahun 

2015. Secara geografis letak Kanwil DJP III Jawa Timur menaungi 15 KPP, dan 

7 KP2KP yang ada di wilayah III Jawa Timur sehingga hasil penelitian ini secara 

langsung akan menilai efektivitas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) terhadap penerimaan pajak pada wilayah III Jawa Timur.  
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C. Unit Analisis 

 Fokus penelitian ini pada penerimaan pajak khususnya PPh 21, dan PPN 

Pada Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur terkait dengan pemberlakuan kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), unit analisisnya berupa laporan 

penerimaan pajak khususnya PPh 21, dan PPN tahun 2011-2015. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai 

dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data 

penelitian yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengelolanya (Ulum dan Juanda, 2016:94). Data sekunder penelitian ini 

merupakan data-data atau dokumen yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP III 

Jawa Timur. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan, dan diperoleh 

peneliti langsung dari sumber pertama (Ulum dan Juanda, 2016:94). Dilakukan 

dalam bentuk wawancara. 

E. Teknik Perolehan Data 

 Teknik perolehan data adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik perolehan data pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara bersumber dari 

internal Kanwil DJP III Jawa Timur Malang. Metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data-data yang sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 

2016:96). Metode wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana 
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peneliti berdialog dengan responden untuk menggali informasi. Metode 

wawancara yang dipakai pada penelitian ini untuk  menggali informasi yang lebih 

mendalam tentang bagaimana Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur menerapkan 

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

F. Teknik atau Tahapan Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian, 

dengan analisis data maka masalah penelitian akan dapat dipecahkan. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitaif. Pendekatan kuantitatif  lebih 

menekankan analisisnya  dalam bentuk  perhitungan (Ulum dan Juanda, 2016:95). 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari instansi 

dengan memberikan gambaran umum apa adanya sesuai dengan kenyataan pada 

saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas hanya pada perhitungan 

prosentase saja selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan 

menganalisis, meguraikan, dan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

 Adapun tahapan yang akan digunakan dalam analisis data pada penlitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis hasil wawancara terkait dengan strategi-strategi 

menerapkan kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

pada Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur. 

2. Mendeskripsikan data penerimaan pajak tahun 2011-2015 khususnya PPh 

21, dan PPN.  
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3. Melakukan perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2011-

2015 jenis PPh 21.  

    
     (   )

 (   )
        

 Keterangan : 

 Gx : Laju pertumbuhan PPh 21 

 Xt : Realisasi penerimaan pajak tahun t 

 X (t-1) : Realisasi penerimaan pajak tahun t-1 (Rochmadika et al., 2015) 

4. Melakukan perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2011-

2015 jenis PPN. 

    
     (   )

 (   )
        

  Keterangan: 

 Nx : Laju Pertumbuhan PPN 

 Xt : Realisasi penerimaan pajak pada tahun t. 

 X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. (Rochmadika 

et al., 2015) 

5. Menganalisis tingkat penerimaan PPh 21 sebelum kenaikan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur. 
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6. Menganalisis tingkat penerimaan PPN sebelum kenaikan Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur.

7. Menganalisis tingkat efektivitas pemberlakuan kebijakan kenaikan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan PPN pada

Kantor Wilayah III Jawa Timur.
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