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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 29-31, Kec. Klojen, Kota.

Malang, Prov. Jawa Timur. 65112. Hal – hal yang ingin di identifikasi yaitu

mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan atas Waris.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif jenis

penelitian ini yang menghasilkan temuan – temuan yang tidak diperoleh melalui

alat – alat prosedur statistik atau alat – alat lainnya. Penelitian kualitatif tidak

mengacu pada penggunaan non statistik khusunya dalam proses analisis data.

Penelitian ini biasanya hanya dilakukan dengan satu subjek penelitian (Strauss,

1990).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu

perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu melakukan

wawancara kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

(Umar, 1996).
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2. Data Sekunder

Merupakan data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak

pengumpul data primer atau pihak lain yang disajikan dalam tabel atau

diagram. Data sekunder diperoleh dari tabel jumlah Wajib Pajak yang

mengajukan permohonan dan jumlah Wajib Pajak yang tidak dikabulkan

pada saat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (Umar, 1996).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode ini dapat dilakukan secara langsung dengan petugas KPP

yang akan diwawancarai, dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung

dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang bisa dijawab dilain

kesempatan.

2. Metode Pustaka

Metode ini dapat digunakan dengan cara mengumpulkan atau

mempelajari buku – buku yang ada maupun informasi dari web.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif

yang artinya mendeskripsikan kembali data – data yang sudah tersedia dan

Account Representative Waskon I membuat uraian penelitian untuk mengetahui

penyebab tidak dikabulkannya permohonan surat keterangan bebas (SKB).


