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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

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

Utara yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 29-31 Klojen, Kota 

Malang. Hal yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai tinjauan permohonan surat 

keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas waris yang meliputi tanah dan/atau 

bangunan dari karena warisan yang belum berpindah nama. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan di KPP Pratama Malang Utara karena terletak pada pusat Kota Malang 

dan mencangkup sebagian besar kecamatan-kecamatan yang berada di Kota 

Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

medeskripsikan kembali data-data yang diperoleh secara utuh dan terperinci yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Penelitian deskriptif  meliputi 

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan dari 

subjek penelitian. Sumber data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata lisan 

atau tertulis yang dipelajari oleh peneliti (Moloeng:1998).
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C. Sumber Data 

1. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

uraian penelitian yang telah dibuat oleh account representative yang memuat 

tentang data-data wajib pajak yang mengajukan surat keterangan bebas (SKB) atas 

waris,jurnal-jurnal perpajakan yang berisi tentang pajak pengahsilan atas waris dan  

surat keterangan bebas (SKB), Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat 2 tentang 

pajak penghasilan, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30 tahun 2009. serta surat 

keputusan yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu SE-20/PJ/2015. 

D. Teknik Pengambilan Data 

1. Dokumentasi 

Pengambilan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, 

dokumen-dokumen surat keterangan bebas (SKB) atas waris di KPP Pratama 

Malang Utara.  

2. Wawancara 

Pengambilan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan narasumber dari KPP Pratama Malang Utara pada 

bagian Pengawasan dan Konsultasi 1 untuk memvalidasi dan memverifikasi data-

data yang diambil melalui dokumentasi. Wawancara ini berisi tentang hambatan-

hambatan yang muncul saat proses penerbitan surat keterangan bebas dan dampak 

bagi wajib pajak yang muncul saat terjadinya hambatan tersebut.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana

deskriptif kualitatif adalah menjelaskan tata cara pengajuan surat keterangan bebas 

(SKB) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2009 (PER-

30/PJ?2009) tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (SKB) pajak 

penghasilan final atas waris. Dan menggunakan uraian penelitian yang dibuat oleh 

account representative yang menyangkut data wajib pajak untuk mengetahui dan 

menilai hambatan yang muncul serta serta dampak-dampaknya. 


