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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Jalan Raya Randuagung No. 12 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa 

Timur.Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan karena pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari tersedia data terkait dengan judul 

yang diangkat oleh peneliti. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

menerangkan kembali secara utuh, lengkap dan menyeluruh dari data yang 

diperoleh untuk mengetahui nilai masing-masing variabel. Variabel tersebut 

dapat menggambarkan secara sisematik dan akurat mengnai populasi atau 

mengenai bidang tertentu (Sujarweni, 2015) tujuan penelitian ini adalah 

mencari data yang dapat digunakan untuk memberi gambaran tenntang objek 

yang diteliti atau objek yang menjadi masalah, data yang diteliti berupa 

jumlah realisasi penerimaan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e 

filing pada KPP Pratama Singosari.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dapat dibagi berdasarkan sifatnya,sumbernya, 

cara memperoleh dan waktu pengumpulannya. Adapun jenis dan sumber data 

yang digunakan 
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1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan penulis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu angka numerik, 

sedangkan kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numerik (Kuncoro, 2013) 

2. Sumber Data 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesoner, kelompok fokus, atau juga data hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber (Sujarweni, 2015) data yang diperoleh oleh penulis 

dari pihak yang bersangkutan, melalui wawancara langsung oleh wajib 

pajak yang melapor e filing  dan pihak lain pada Seksi Pelayanan dan 

Seksi PDI (Pengolahan data dan Informasi) KPP Pratama Singosari.  

b. Data Skunder 

Data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa 

laporanlkeuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, 

buku-buku sebagai teori, data statistik dan sokumentasi yang 

berhubungan dengan pelaporan SPT Tahunan melalui program e filing 

pada KPP Pratama Singosari.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Salah satu yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara, yaitu metode yang memberi 
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pertanyaan terstruktur kepada sampel dan populasi yang dirancang untuk 

memperoleh informasi berupa data dari responden (Hermawan, 2016).  

Peneliti menggali berbagai informasi mengenai pelaporan SPT 

Tahunan dengan menggunakan sistem e filing dengan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada salah satu wajib pajak dan pegawai pada bagian 

Pelayanan dan PDI (Pengolahan data dan Informasi) pada KPP Pratama 

Singosari.  

2. Dokumentasi 

Metode dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari, menganalisis dokumen yang ada serta dari 

buku atau krya ilmiah yang dapat dipercayai kebenarannya berupa data 

laporan perusahaan, laporan keuangan, foto-foto kegiatan, catatan harian, 

buku besar, company profile, atau data lainnya. Dokumentasi data dapat 

dilakukan dengan caramemfoto copy data baik hard copy ataupun soft 

copy, data yang diperoleh olehpeneliti akan lebih memperkuat data 

wawancara yang dilakukan peneliti. Dokumentasi dengan mengali 

informasi dari berbagai sumber tentang perundang-undangan, peraturan 

tata laksana dan juga berbagai artikel berita online dan dokumen lain yang 

mendukung.  

3. Studi Pustaka 

Merupakan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan 

digunakan mencari tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.  

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Kasiram, 2008) 

Penelitian deskriptif kuantitatif  yang digunakan menggunakan 

penelitian yang melibatkan perhitungan dari jumlah wajib pajak yang 

terdaftar untuk melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e filing 

dengan hasi realisasil pada jumlah akhir pelaporan SPT Tahunan pada 

KPP Pratama Singosari.  

2. Metode analisis  

Efektifitas Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Singosari 

dilihat menggunakan 5 indikator, yaitu : 

a. Indikator Keamanan data 

b. Indikator Waktu 

c. Indikator ketelitian  

d. Indikator Variasi 

e. Indikator Relevansi 

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan sistem e 

Filing untuk pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Singosari, 

peneliti mengunakan rumus untuk mengukur tingkat efektivitas 
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penggunaan sistem e Filing  terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak 

melapor dengan cara : 

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑥 100% 

 

Untuk mengukur keefektifan penggunaan system e Filing, peneliti 

mengunakan indikator sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Presentase tingkat keefektifiasan Pelaporan SPT Tahunan  

Presentase Kriteria 

81 – 100 % Sangat Efektif 

61 – 80 % Efektif 

41 - 60 % Cukup ekektif 

21 – 40 % Kurang efektif 

0 – 20 % Tidak efektif 

Sumber :Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Singosari tahun 

2018 


