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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif sebagaimana dikemukakan 

oleh Travers (1978) dalam Umar (2008:10) bahwa metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dalam 

penelitian ini menggambarkan tingkat efektivitas penagihan pajak 

berdasarkan data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan penagihan pajak 

aktif terhadap pencairan tunggakan pajak dan menggambarkan bagaimana 

proses alur tindakan penagihan pajak. Pada penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif berupa angka-angka yang dapat dihitung untuk menghasilkan 

penaksiran kuantitatif yang kokoh. Dan juga menggunakan data kualitatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (1998:8) dalam Ahmad 

(2016:14) bahwa kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan 

makna yang tidak diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya dalam istilah-

istilah kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. 
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B. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan kuantitatif.  

a. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentu kata verbal 

bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kualitatif 

mencakup gambaran umum objek penelitian yang meliputi, sejarah 

singkat berdirinya, visi dan misi, letak geografis objek, tugas dan 

fungsi serta sturuktur organisasi objek. 

b. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam 

bentu angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif meliputi jumlah 

target penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, jumlah realisasi pencairan 

penagihan pajak, dan jumlah lembar Surat Teguran, Surat Paksa dan 

SPMP yang diterbitkan. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam 
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penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Seksi 

Penagihan dan Jurusita Pajak KPP Pratama Malang Utara. 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalm bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam 

penelitian ini, data sekunder dapat berupa data primer yang bersumber 

dari buku, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan Jurusita Pajak dan pihak-pihak terkait 

pada seksi penagihan di KPP Pratama Malang Utara. 

2. Observasi, yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri 

khas yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi meliputi objek-objek alam yang 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

responden yang diamati tidak terlalu besar.   

 

 

 



24 
 

 
 

D. Teknik Analisis Data  

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbagian jenis data sebelumnya, 

maka terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

Semua data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber 

penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menjelaskan data-

data yang telah diperoleh dengan menggunakan perhitungan persentase untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan 

pajak dan untuk mengetahui bagaimana proses alur tindakan penagihan pajak. 

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 

sasaran akhir kebijakan (spending wesely). Indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran 

(output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Ulum, 

2008). Berdasarkan pendapat tersebut, maka efektivitas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘   

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
× 100% 
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Penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase 

yang diperoleh dari perhitungan realisasi pencairan dan target pencairan 

melebihi 100% atau realisasi yang telah dilakukan melebihi target yang telah 

ditetapkan. 

Berikut adalah  Tabel 3.1 klasifikasi pengukuran tingkat efektivitas 

penagihan pajak.  

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% – 100% Efektif  

80% - 90%  Cukup Efektif  

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

 Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327/2006.  

    

 


