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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Jl. S. 

Parman No. 100, Blimbing, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakanan oleh penelitian ini yakni jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. (Ulum & Juanda, 2016: 

78). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai analisis prosedur  

penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing pada KPP Pratama Batu dan 

mengetahui efektivitas penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi 

melalui e-filing.  

C. Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian ini yaitu laporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Menurut Ulum & Juanda (2016:94) data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. Data primer yang digunakan berupa 

wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi.  
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Sumber data diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Batu, 

bagian PDI dan wajib pajak orang pribadi dengan melakukan wawancara. 

Sumber data berikutnya yaitu dokumen berupa profil Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batu, NPWP terdaftar, Wajib SPT, target pelaporan SPT Tahunan 

manual dan e-filing, Realisasi pelaporan SPT Tahunan manual dan e-filing. 

E.  Teknik Perolehan Data 

1. Wawancara yaitu peneliti mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, yakni 

Kepala Seksi Pelayanan, bagian PDI terkait dengan kondisi dan 

hambatan pada KPP Pratama batu terkait dengan data yang telah 

diperoleh selama tahun 2014, 2015, dan 2016. Selain itu wawancara 

juga dilakukan dengan wajib pajak orang pribadi yang telah 

mendaftarkan e-filing terkait alasan kenapa wajib pajak menggunakan 

e-filing. Karena e-filing hanya dapat diterapkan untuk jenis SPT 

tahunan 1770S dan 1770SS, maka yang menjadi kriteria wajib pajak 

yang dijadikan sebagai informan yaitu, wajib pajak orang pribadi yang 

telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang melaporkan spt 

tahunan secara e-filing, wajib pajak yang berstatus sebagai 

karyawan/pegawai yang penghasiannya berasal dari satu pekerjaan 

maupun lebih dan penghasilan brutonya di bawah atau melebihi 60 juta 

per tahun.  
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu diperoleh dari Kantor Pelayanan Pratama Kota Batu 

dengan mengumpulkan data dengan cara mencatat ulang laporan SPT 

tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2014, 2015 dan 2016. 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut Ulum& Juanda (2016:95) teknik analisis 

kualitatif menekankan analisisnya dalam bentuk uraian. Penelitian ini 

bermaksud untuk menganalisis penerapan proses pelaporan SPT melalui e-

filing serta menganalisis efektivitas pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. 

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan serta analisis 

efektivitas penyampaian SPT melalui e-filing yang menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. maka digunakan teknik analisis 

data sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan hasil wawancara dengan Ketua Seksi Pelayanan 

mengenai penerapan layanan e-filing untuk SPT Tahunan. 

2. Mendekripsikan hasil wawancara dengan wajib pajak terkait dengan 

penerapan e-filing. 

3. Menghitung  dan menganalisis rasio efektivitas pelaporan SPT Tahunan 

melalui e-filing pada tahun 2014 dan 2015, 2016. Dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑒 − 𝐹𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑒 − 𝐹𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
 𝑥 100% 
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Klasifikasi Krtiteria Pengukuran Efektivitas 

Presentase  

(%) 

Keterangan 

 Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

          Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

4. Menghitung dan menganalisis tingkat kontribusi penerimaan pelaporan 

SPT Tahunan melalui e-filing pada tahun 2014, 2015, 2016. 

Kontribusi pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing adalah perbandingan 

antara jumlah penerimaan SPT Tahunan melalui e-filing terhadap jumlah 

penerimaan SPT Tahunan. Rumus pengukuran konttribusi yaitu: 

𝐽𝑃𝑒𝐹𝑛

𝐽𝑃𝑒𝑁
 𝑥 100% 

      Keterangan: 

      JPeFn: Jumlah Penerimaan SPT melalui e-filing pada tahun ke-n 

      JPeN: Jumlah Penerimaan SPT pada tahun ke-n oleh Kantor Pelayanan    

Pajak 

Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi: 

Presentasae Kriteria 

0,00-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

            Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 
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5. Menghitung dan menganalisis laju pertumbuhan penerimaan pelaporan

SPT Tahunan melalui e-filing pada tahun 2014,2015, dan 2016.

Laju pertumbuhan digunakan untuk menunjukkan kemampuan Kantor

Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pelaporan SPT

Tahunan melalui e-filing dari suatu periode ke periode berikutnya.

Rumus Laju pertumbuhan:

R=     Pn – Po       x 100% 

Po 

Keterangan: 

Pn = Data pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing pada tahun ke-n 

Po = Data pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing pada tahun ke – 0 

(sebelumnya) 

R = Pertumbuhan 


