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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No. 03, Malang. Lokasi ini diambil 

karena memiliki pembagian wilayah paling banyak dari pada di wilayah 

KPP Pratama Malang Utara. KPP Pratama Malang Selatan memiliku 3 

pembagian wilayah yaitu wilayah kecamatan Klojen, kecamatan Sukun , 

dan kecamatan Kedungkandang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis yang 

mendalam terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian dengan pendekatan 

ini berusaha untuk melihat kepatuhan sehubungan dengan penerapan 

sistem e-Filing terhadap pelaporan SPT Tahunan  Wajib Pajak Orang 

Pribadi dengan cara melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

penggunaan sistem online untuk melaporkan SPT tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif 

dan kuantitatif. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari berbagai 

informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. 
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a. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Hasil 

wawancara tersebut akan menguatkan hasil penelitian dan menggali 

lebih dalam terkait penelitian ini dengan data penyampaian SPT 

Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010 sampai tahun 2015 serta 

data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian antara lain : 

1) Data jumlah keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010 

sampai 2015 

2) Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT 

Tahunan selama tahun 2010 sampai tahun 2015 

3) Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tepat waktu, 

terlambat, dan yang tidak menyampaikan SPT tahun 2010 

sampai 2015 

4) Data jumlah Wajib Pajak yang menggunakan pelaporan sistem 

manual  maupun sistem elektronik dari tahun 2010 sampai 2015 

5) Data target pencapaian SPT Tahunan pada tahun 2012 – 2015. 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Wawancara 

Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang 

berhubungan langsung dengan masalah tentang kendala sistem 

pelaporan secara manual maupun elektronik yang dilaporkan oleh 
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Wajib Pajak Orang Pribadi beserta solusi menurut KPP Pratama 

Malang Selatan, program-program sosialisasi yang sudah dilakukan 

oleh KPP Pratama Malang Selatan, dan penyampaian SPT Wajib 

Pajak Orang Pribadi, dan lain-lain. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di 

KPP Pratama Malang Selatan, misalnya data jumlah seluruh Wajib 

Pajak Orang Pribdai dan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang telah melaporkan SPT melalui sistem manual maupun sistem 

e-Filing secara detail. 

E. Teknik analisis data 

Dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti, teknik analisis data 

untuk menjawab masing-masing rumusan masalah adalah : 

1. Analisis Pertumbuhan 

Untuk menghitung dan menganalisis tingkat pertumbuhan masing – 

masing Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai criteria dalam 

pelaporan SPT, dapat diukur dengan melakukan perhitungan 

menguunakan rumus sebagai berikut : 

                                  

                 
         

Keterangan : 

Jumlah WP OP th
n
 :Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 

Sekarang. 

Jumlah WP OP th
-1
 :Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 

Sebelumnya. 
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2. Analisis kepatuhan

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 Juli

2006,dijelaskan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi menggunakan rumus sebagai berikut :

3. Analisis kendala

Untuk menganalisis kendala terdapat tahapan – tahapannya :

a. Mengumpulkan semua informasi aktual secara rinci yang

dibutuhkan.

b. Mengidentifikasi masalah atau mengolah informasi yang ada.

c. Membuat perbandingan informasi secara teori dengan prakteknya.

d. Membuat kesimpulan beserta solusi dari permasalahan yang

terdapat pada pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

dengan sistem manual maupun sistem e-Filing.

Dari hasil perhitungan berdasarkan analisis pertumbuhan dan analisis 

kepatuhan maka akan dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui sistem manual 

maupun sistem e-Filing. Dengan adanya tingkat pertumbuhan dan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan dapat diketahui, apakah 

dengan adanya penggunaan e-Filing, Wajib Pajak Orang Pribadi lebih 

patuh dalam sistem Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Malang 

Selatan. 


