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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan dan menjabarkan  sesuatu dan dalam bentuk kuantitatif yaitu 

berbentuk perhitungan. Dimana yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah 

data yang diambil berupa angka atau bilangan. (Ulum 2016) 

Penelitian ini mendeskripsikan keefektivan penagihan pajak dengan 

menggunakan surat teguran dan surat paksa serta kontribusinya dalam upaya 

meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Madya Malang. Yaitu dengan 

mengumpulkan beberapa data penelitian yang berkenaan dengan penagihan pajak 

dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Adapun data-data yang 

diteliti berupa jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa baik berupa 

lembar surat yang diterbitkan dan nilai nominalnya, serta jumlah realisasi surat 

teguran dan surat paksa yang berhasil ditagih dari penerbitan surat teguran dan 

surat paksa tersebut. Dan data penerimaan pajak KPP Madya Malang guna 

menilai besarnya kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada 

KPP Madya Malang. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, 

Alasan pemilihan tempat penelitian, karena secara geografis Kantor Pelayanan 
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Pajak Madya Malang berada pada tempat yang strategis dan selain itu KPP Madya 

adalah salah satu KPP yang  hanya menaungi administrasi perpajakan dengan 

wajib pajak badan saja. Sehingga pemilihan objek ini dapat dijadikan pembeda 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan pemilihan objek pada KPP 

Madya Malang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan 

objek pajak yang berbentuk badan baik itu berupa Pajak Penghasilan (Pph), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjulan Barang Mewah (PPnBm), Bea Materai, 

Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Dimana data yang diperlukan untuk 

penelitian terdapat pada KPP Madya Malang. 

C. Unit Analisis 

 Fokus penelitian yang dilakukan adalah pada penerimaan pajak yang 

berkaitan dengan pencairan tunggakan pajak baik itu pajak yang berupa pajak 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBm), Bea Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Unit analisisnya berupa data 

laporan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran maupun surat paksa 

pada tahun 2014-2016. Yaitu meliputi data penerbitan surat teguran dan surat 

paksa baik berupa lembar surat dan nilai nominalnya, realisasi penerimaan pajak 

pajak dari kegiatan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan 

surat paksa akibat dari penerbitan surat teguran dan surat paksa sebelumnya. 

Serta laporan total penerimaan pajak pada KPP Madya Malang.  
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D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dan dicatat oleh 

pihak lain). (Ulum 2016) Data sekunder penelitian ini berupa data-data atau 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa laporan penerimaan pajak 

dari kegiatan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa 

dari tahun 2014-2016, laporan jumlah surat teguran dan surat paksa yang 

diterbitkan oleh KPP Madya tahun 2014-2016. Data penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dari tahun 2014-2016 dengan tujuan 

untuk menggambarkan tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan 

menggunakan surat teguran dan surat paksa.  

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 yaitu data yang diteliti meliputi jumlah surat 

teguran dan surat paksa yang diedarkan baik lembar maupun nominal, jumlah 

surat teguran dan surat paksa yang terealisasi, dan jumal total penerimaan pajak 

KPP Madya Malang. dan komunikasi bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan 

surat paksa, adapun narasumber yang menjadi informan adalah kepala seksi 
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penagihan dan petugas penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 

guna memperkuat argumentasi dan hasil penelitian.  

F. Metode Dan Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik analisis rasio, serta rasio yang digunakan ada dua jenis yaitu 

menggunakan rasio efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat 

teguran dan surat paksa pada KPP Madya Malang  dan rasio kontribusi 

penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa 

terhadap penerimaan pajak dari kegiatan penagihan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian diskripsi kuantitatif, dimana pada penelitian ini meggunakan data 

yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajal (KPP) Madya Malang berupa data 

tunggakan pajak dari tahun 2014-2016 dengan memberikan gambaran yang apa 

adanya dan sesuai dengan  kenyataan yang dilakukan pada instansi tersebut. 

Penelitian ini digambarkan dengan menghitung tingkat efektivitas dengan 

menggunakan prosentase untuk menggambarkan seberapa besar tingkat 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan penelitian ini agar bisa ditarik kesimpulan. 

 Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengambilan data secara sekunder. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Menyajikan data target dan realisasi penerimaan pajak KPP Madya 

Malang untuk menggambarkan tingkat pencapaian penerimaan 

penerimaan pajak yang digambarkan dengan adanya selisih antara target 

dan realisasi penerimaan pajak. Dari adanya selisih tersebut salah satunya 

dipengaruhi adanya tunggakan pajak menggunakan surat teguran dan 

surat paksa.   

2) Menyajikan data jumlah surat teguran dan surat surat paksa yang 

diedarkan oleh KPP Madya Malang mulai tahun 2014-2016 baik dalam 

jumlah lembar maupun nominal. 

3) Menyajikan data realisasi penagihan pajak dari surat teguran dan surat 

paksa akibat dari diedarkannya surat teguran dan surat paksa sebelumnya 

baik dalam bentuk lembar maupun nominal. 

4) Membandingkan data surat teguran antara yang diedarkan dengan yang 

berhasil ditagih (realisasi) mulai tahun 2014-2016 dengan menggunakan 

rumus (Najoan P. 2015): 

           

  
                                            

                                               
        

5) Membandingkan data surat paksa antara yang diedarkan dengan yang 

berhasil ditagih (realisasi) mulai tahun 2014-2016 dengan menggunakan 

rumus (Najoan P. 2015): 
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6) Menentukan tingkat keefektivitasan penagihan pajak dengan

menggunakan surat teguran dan surat paksa dapat dilihat dengan

menggunakan daftar dibawah ini:

Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327tahun 1996 

7) Menghitung rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap

penerimaan pajak pada KPP Madya malang. Yaitu dengan mengumpulkan

data total penerimaan pajak KPP Madya Malang.

8) Menghitung rasio kontribusi dengan cara membandingkan antara  pencairan

tunggakan pajak dengan dengan surat teguran dan/atau surat paksa dengan

penerimaan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Malang dengan

menggunakan rumus:

                                  
                                

                                        
       

9) Menilai tingkat kefektivitasan pencairan tunggakan pajak terhadap

penerimaan pajak pada KPP Madya Malang. Hal ini dapat dilihat dengan

menggunakan Tabel dibawah ini:

Presentase Kriteria 

>100%

90-100%

80-90%

60-80%

<60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 
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Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,001-10% 

10,10-20% 

20,10-30% 

30,10-40% 

40,10-50% 

>50% 

Sangat Kurang 

Kurang 

Sedang 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 

10) Menganalisis tingkat kontribusi pencairan tunggakan ajak terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Madya Malang untuk mecerminkan apakah hasil 

dari pencairan tunggakan pajak tersebut apakah sudah tergolong baik ataupun 

masih kurang untuk menunjang penerimaan pajak di KPP Madya Malang.  

 

 

 

 

 

 


