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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, Jl.

Panglima Sudirman No. 1, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Alasan 

pemilihan tempat penelitian adalah persentase penagihan dengan surat teguran dan 

surat paksa berfluktuasi dan dapat mengindikasikan belum memberikan kontribusi 

positif terhadap penerimaan pada KPP Pratama Kepanjen. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Penelitian ini 

menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya 

terkait efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat 

paksa. 

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri: 1. Tunggakan pajak

berdasarkan surat teguran dan surat paksa; 2. Pencairan tunggakan pajak dari 

kegiatan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa; 3. Jumlah lembar surat 

teguran dan surat paksa; 4. Serta total penerimaan pajak. Dan data sekunder 

tersebut berasal dari KPP Pratama Kepanjen. 

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perolehan data, sangat terkait dengan jenis dan sumber data

penelitian. Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan titik paling penting dalam suatu penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis 

statisik deskriptif. 

1. Rasio Efektivitas Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa 

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif, diperlukan suatu indikator 

sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat efektvitas suatu objek. Untuk 

menghitung rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa:  

Efektivitas Surat Teguran = 
Jumlah penagihan yang dibayar 

x 100% 
Jumlah penagihan yang diterbitkan 

 

Efektivitas Surat Paksa = 
Jumlah penagihan yang dibayar 

x 100% 
Jumlah penagihan yang diterbitkan 

 

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan 

menggunakan formula efektivitas adalah kriteria pengukuran efektivitas. 

Tabel 3.1. 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Nurlan (2006:49) 

Dari tabel yang telah dicantunkan menunjukkan bahwa apabila persentase yang 

dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 

60% berarti tidak efektif. 
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2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan 

Pajak 

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal 

dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka dapat  

menggunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Formula untuk Rasio 

Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai 

berikut: 

RPTP = 
Pencairan Tunggakan Pajak 

x 100% 
Jumlah Pencairan Piutang dari Tindakan Penagihan 

 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan 

tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin 

besar nilai dari RPTP, semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak 

terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio penerimaan 

tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00 – 10% Sangat Kurang 

10,10 – 20% Kurang 

20,10 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Halim, (2004:163) 

Dari tabel yang telah dicantumkan menunjukkan bahwa apabila persentase yang 

dicapai di atas 50% berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 

10% berarti sangat kurang. 
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