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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.29-31 Malang Jawa 

Timur 65112. Penelitian dimulai bulan Januari sampai dengan bulan April 

2019. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan dengan pengamatan yang 

dilakukan di KPP Pratama Malang Utara dengan tersedianya data terkait dengan 

judul yang diangkat oleh peneliti. 

Sehingga berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

kajian tentang Efektivitas Penggunaan e Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan 

Tahun Pajak 2016-2018 di KPP Pratama Malang Utara. 

B. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif, 

dimana analisis yang digunakan yaitu dengan cara menggambarkan fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan secara obyektif. Penelitian Deskriptif yaitu 

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2013).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini penulis 

bermaksud untuk mendiskripsikan atau menggambarkan sistem e Filing yang 

dijalankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 
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C. Populasi & Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2014). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 0,01% dari jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama 

Malang Utara yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif tidak dapat diukur dengan skala numerik. Namun karena dalam 

statistik data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya 

dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut (Kuncoro, 2013). 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini 

data diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun jenis data primer 

yang diperoleh adalah data mengenai responde dari Wajib Pajak 

diantaranya yaitu masalah-masalah yang dihadapi Wajib Pajak dalam 
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penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dan mengukur keefektivan 

sistem e Filing dibandingkan dengan peloporan secara manual yaitu 

dengan cara memprosentasikan disetiap tahun pajaknya. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya. Adapun 

data sekunder yang diperoleh adalah data yang diperoleh bukan dari Wajib 

Pajak KPP Pratama Malang Utara yaitu tentang tata cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem e Filing.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan guna untuk mendapatkan 

keterangan yang diperlukan dan dibutuhkan. Pihak tersebut yaitu Wajib Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.  

2. Pustaka  

Yaitu teknik pengumpualan data yang dilakukan dengan cara mencari 

informasi melalui teks tertulis maupun soft copy seperti buku, artikel, jurnal 

dan sebagainya yang mendukung dalam penelitian ini.  

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif dengan jenis data kualitatif, dimana analisis yang digunakan dengan 

cara menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan secara obyektif guna 

memperoleh masalah yang tepat. 



16 
 

 
 

Metode yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan interview 

langsung kepada Wajib Pajak, didalamnya mengandung dimensi yang dapat 

mengukur efektivitas e Filing sebagai daya tarik Wajib Pajak dengan cara antara 

lain : 

1. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan tata cara penyampaian SPT Tahunan dengan e Filing.  

2. Deskriptif adalah dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi 

dilapangan secara obyektif untuk menemukan masalah-masalah Wajib 

Pajak yang  lapor SPT Tahunan menggunakan sistem e Filing. 

3. Target dan realisasi adalah informasi yang menunjukkan sistem e Filing 

bisa dikatakan efektif yaitu dengan rumus : 

Efektifitas =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 x 100%. 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Penilaian Efektivitas 

Efektivitas Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

60% Tidak efektif 

Sumber: Jurnal Chlarita, 2014. 

 

 


