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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melaksanakan penelitian di 

Kantor Pelayanan Pajak Pramata Pare yang berlokasi di Jalan Hasanuddin No 

16, kota Kediri Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat penelitian 

tersebut dikarenakan peneliti tertarik untuk menelisik lebih mendalam jumlah 

PKP yang terdaftar, dan yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai PKP. 

Maka dari itu peneliti mengengankat tingkat kepatuhan wajib pajak antara 

orang pribadi dan badan terhadap laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN)  

Kantor Pelayanan Pajak Pramata Pare adalah sebagai penyuluhan, 

pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang dalam wilayah 

wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.. KPP 

Pratama Pare termasuk dalam lingkungan kantor wilayah DJP jawa timur III 

dan berkedudukan dibawah Kementrian Keuangan. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, Menurut 

(Margono, 2005), penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data yang berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis data 

a. Kuantitatif Menurut (Sugiyono, 2015), yaitu metode penelitian 

yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam 

meneliti  terhadap sample dan pupulasi penelitian, tehnik 

pengambilan sample umunya dilakukan dengan acak atau random 

sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data 

yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. 

b. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif 

(Sugiyono, 2012) adalah dimana menggunakan data yang umum. 

Dimana metode ini memberikan keterangan dan kejelasan 

terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau data yang 

terkumpul.  

c. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, serta 

dokumentasi, dimana peneliti mengamati secara langsung objek 

yang diteliti. Sehingga data tersebut bersifat sistematis dan otentik 

atau dipertanggungjawabkan. 
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2. Sumber Data 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

datanya. Untuk mendapat data primer peneliti memperoleh data dari 

dokumen, observasi dan wawancara 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perantara  seperti 

informasi dari instansi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat pula teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis 

atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, 

dan dokumen-dokumen. (Sharsaputra, 2012). Yaitu bukti yang akurat 

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, 

undang-undang dan sebagainya. 

2. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Observasi adalah 

kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan 

suatu penelitian. 
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3. Wawancara 

Wawancara dimana kegiatan tanya menjawab (interview) dengan 

pihak terkait. Teknik pengumpulan data ini menanyakan kepada subjek 

secara langsung kepada Wajib Pajak dan pihak terkait yaitu Pegawai AR 

di KPP Pratama Pare mengenai kendala yang dihadapi Wajib Pajak 

dalam melaporkan SPT Masa PPN 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

jenis penelitian diskriptif. Pendekatan Kuantitatif adalah data-data yang 

berupa angka sebagai alat melakukan kajian penelitian untuk kemudian 

dianalisis dan dibandingkan dari data yang diperoleh dari data primer. Jenis 

penelitian diskriptif adalah dimana memberikan sebuah gambaran terhadap 

data yang sudah dikumpulkan. Dimana metode ini berhubungan langsung 

dengan jumlah PKP yang terdaftar sebagai orang pribadi atau badan dan PKP 

yang melapor SPT Masa PPN. Kemudian data tersebut mengukur tingkat 

kepatuhan PKP sebagai Orang Pribadi dan Badan dalam pelaporan SPT Masa 

PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. 

Untuk mengukur berapa persentase kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPN.  

  Tingkat Kepatuhan PKP OP =
PKP Orang Pribadi yang melapor SPT Masa PPN

PKP Orang Pribadi yang masih aktif
x100%  

Sedangkan untuk mengukur berapa persentase kepatuhan wajib pajak 

badan dalam melaporkan SPT Masa PPN. 

    Tingkat Kepatuhan PKP Badan =
PKP Badan yang melapor SPT Masa PPN

PKP badan yang masih aktif
x100%  
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 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam 

melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017-2018 dapat di identifikasikan 

dengan pedoman konversi. Pedoman koversi digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Norma Absolut Skala Lima 

 

 

 

 

 

Sumber : Wayan dan Sunartana (1992:92) dalam Febrilya (2014) 

 

NO. Tingkat Kepatuhan Skor Standar 

1 90%-100% Sangat Tinggi 

2 80%-89% Tinggi 

3 65%-79% Cukup 

4 55%-64% Kurang 

5 0-54% Rendah 


