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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penelitian dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Jalan Raya Randuagung Nomor 12 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan pada sumber data yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai efektifitas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT PPN menggunakan e-faktur di KPP Pratama Singosari. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Dikarenakan pada penelitian ini akan menjelaskan, 

mengungkapkan serta mewancarai pihak dari kantor KPP Pratama Singosari 

bagian Seksi pengolahan data dan Informasi (PDI) selaku bagian yang 

mengolah data dan inforamasi wajib pajak keseluruhan yang terdaftar di KPP 

Pratama Singosari untuk mengukur tingkat efektifitas kepatuhan wajib pajak 

dalam pelaporan SPT PPN menggunakan e-faktur. 

C. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif merupakan data yang tidak diukur dalam skala numeric 

(Kuncoro, 2013). Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan cara 

pengumpulan data jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT 

PPN di KPP Pratama Singosari. 

2. Sumber data

a) Data Sekunder

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpulan data dan publikasikan kepada 
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masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder yang 

diperlukan penulis adalah data tentang jumlah wajib pajak yang 

terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPN yang 

diterima oleh KPP Pratama Singosari selama tahun 2016-2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun data-data 

pendukung, memilah-milah dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan penelitian, mencatat dan menerangkap serta menafsirkan dan 

menghubungkan dengan fenomena lainnya (Muhammad,2008). 

Teknik ini digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tentang 

jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT Massa PPN di 

KPP Pratama Singosari untuk mengukur keefektifitasan kepatuhan wajib 

pajak dalam pelaporan menggunakan e-faktur dalam kurun waktu 2016-

2017. 

2. Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku, jurnal, naskah 

publikasi dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian 

(Sekaran,2006) 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan melalui 

tinnjauan dari buku, jurnal dan naskah publikasi tentang tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan SPT Massa PPN menggunakan e-faktur. 

Tinjauan pustaka melalui seksi Pengolahan data dan Informasi (PDI) di 

KPP Pratama Singosari. 

3. Wawancara Personal  

Wawancara personal diartikan wawancara antar orang, yaitu antar 

peneliti dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan (Kuncoro,2013) 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara 

personal kepada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan selaku pihak yang 
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memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara mendalam tehadap wajib 

pajak PKP di KPP Pratama Singosari. 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menjelaskan 

dan menerangkan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga akan 

memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan penulis ajukan. 

Analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang 

benar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2013). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskiptif. Pendekatan kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan 

dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya 

dengan penelitian lakukan, untuk kemudian di analis dan di deskripsikan dari 

data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan penulis untuk menjabarkan 

data yang diperoleh dalam skala numerik (angka). Sedangkan analisis 

deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan dan 

menjabarkan tentang kendala dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

melaporkan SPT PPN di KPP Pratama Singosari. Analis deskriptif kuantitatif 

mengenai perkembangan jumlah wajib pajak terdaftar, wajib pajak yang 

sudah mengajuka sertifikat elektronik, dan wajib pajak yang seudah lapor 

SPT PPN tepat waktu dapat dihitung menggunakan rumus perbandingan. 

Terdapat fokus penelitian dalam penelitian ini untuk membatasi studi 

penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Mengetahui perkembangan jumlah wajib pajak PKP yang sudah 

melaporkan SPT PPN dibandingkan dengan jumlah wajib pajak PKP 

terdaftar pada KPP Pratama Singosari dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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2. Mengukur prosentase tingkat kepatuhan wajib pajak PKP dalam 

pelaporan SPT PPN dibandingkan dengan jumlah wajib pajak PKP 

yang sudah mengajukan sertifikat elektronik (e-faktur) pada KPP 

Pratama Singosari. Kepatuhan wajib pajak PKP dapat dikatakan patuh 

apabila hasil dari peritungan yang dicantumkan oleh pihak DJP 

mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan data yang ada pada monitor DJP 

yang mencantumkan data penerbitan sertifikat elektronik (e-faktur) 

sejak Januari 2016. Berdasarkan rumus perbandingan sebagai berikut : 

 

               

                    
        

 

3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PKP dalam pelaporan 

SPT PPN berdasarkan tingkat prosentase yang telah ditentukan sebagai 

berikut: 

 

TIDAK PATUH = 25% 

KURANG PATUH = 50% 

PATUH = 75% 

SANGAT PATUH = 100% 

 


