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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto 

yang berlokasi di Mojokerto Jl. RA Basuni No.5 Jampirogo, Sooko, Mojokerto 

61361 Jawa Timur. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan 

studi kasus, merupakan penelitian yang meneliti hanya pada subyek tertentu dan 

kesimpulannya hanya berlaku pada subyek itu. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka digunakan 

beberapa metode yaitu : 

Studi Lapangan, penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh 

objek penelitian yang meliputi : 

Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen perusahaan 

dimana dokumen tersebut mempunyai relevansi dengan objek yang akan dibahas. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio yaitu 

data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang 

sama, berupa angka –angka. Dalam penelitian ini data rasio yang dikumpulkan 
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berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data – 

data lain yang terkait dengan penelitian. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang sudah diolah oleh instansi yang bersangkutan dan data – data 

digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan 

berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Komparatif. 

Analisis deskriptif komparatif adalah suatu metode yang dinyatakan secara 

deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang 

bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya.  Dalam 

penelitian ini menggunakan dua rasio. Rasio yang digunakan adalah rasio 

efektivitas dan rasio kontribusi. 

1. Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa 

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan 

suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. 

Untuk menghitung tingkat /rasio keefektivan penerbitan surat paksa : 

%100tan x
diterimapenagihanJumlah

dibayarkanPenagihanJumlah
PenerbiEfektif   

Sumber : Halim (2004:164) 

Untuk mengatur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut : 

 



32 
 

Tabel 3.1 Klisifikasi Kriteria Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Sari: 2011) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentasi yang dicapai lebih dari 

100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. 

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 digunakan 

analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat 

diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap 

penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak 

(RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut : 

%100x
PajakPenerimaan

pajaktunggakanPencairan
RPTP   

Sumber : Halim (2004:163) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP. Semakin besar 

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

terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterprestasikan rasio pencairan 

tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria 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 

Diatas 50% Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai 

diatas 50% berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10% 

berarti sangat kurang. 

 


