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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan, yang beralamat di Jl. Merdeka utara,no. 3, kiduldalem, kec. Klojen, 

kota malang, jawa timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada 

sumber objek penerimaan pajak dan lokasi PKL. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini penulis bermaksud 

menggambarkan bagaimana mekanisme perhitugan dan pelaporan pajak 

penghasilan pegawai tetap di kantor pelayanan pajak pratama malang selatan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur 

penelitihan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau 

lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. 

Metode ini dipilih karena penulis menghasilkan tulisan yang sesuai dengan 

ketentuan dan selaras dengan wawancara yang telah dilakukan dengan salah 

satu karyawan kantor pelayanan pajak pratama malang selatan dan pihak - pihak 

terkait.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

yang diperoleh dari data seperti sejarah Kantor pelayanan pajak pratama malang 

selatan, struktur organisasi didalamnya, dan data lainnya (Data kualitatif),
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 Menurut Sugiyono (2009) bila dilihat dari sumber datanya , maka 

pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu :  

1. Sumber Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data berupa wawancara secara langsung kepada karyawan kantor 

pelayanan pajak pratama malang selatan. 

2. Sumber Sekunder 

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data yang di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, artinya data diperoleh dari 

buku, artikel, jurnal, media elektronik, dan undang undang berlaku. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-

data adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Dokumentasi 

Mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan 

melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan 

perusahaan yang berkaitan dengan penelitian seperti sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan, berkaitan dengan 

pelayanan pajak pada kantor pelayanan pajak malang selatan 

2. Studi literatur 

Yaitu membaca buku, peraturan perundang undangan perpajakan, dan 

literatur lain yang mendukung penelitian sesuai dengan ketentuan ketentuan 

terbaru. 
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3. Wawancara 

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara 

langsung terhadap pegawai yang bertugas yang berkompeten, berpengalaman 

dan dapat memberikan informasi secara akurat, serta pihak-pihak lain yang 

dianggap memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan data deskriptif yaitu 

menggambarkan mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 wajib pajak pribadi dengan peraturan terbaru yaitu undang undang no 

36 tahun 2008 dari kementrian keuangan. 

Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan tahapan menggunakan metode interaktif Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu :  

1. Mendeskripsikan perhitungan PPH pasal 21 wajib pajak pribadi 

Tahapan pertama mendeskripsikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 

untuk mengetahui elemen elemen yang terdapat pada perhitungan yang harus 

dihiutung untuk menemukan hasil pajak terutangnya, sehingga wajib pajak 

dapat menemukan nominal yang harus dibayarkan kepada negara. 

Tahapan yang diambil, menghitung nominal bruto wajib pajak yang 

mencangkup tunjangan, bonus dan tunjangan lainnya yang menambah 

penghasilan wajib pajak lalu dikurangi dengan biaya biaya yang mengurangi 

bruto untuk menentukan besaran penghasilan netto perbulan dan netto perbulan 

disetahuankan sehingga akan di kurangi PTKP yang menghasilkan PKP atau 
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penghasilan kena pajak, hasil dari PKP akan di bagi 12 bulan untuk menentukan 

pajak terutangnnya perbulan. 

Mengimplementasikan perhitungan pajak penghasilan kepada wajib pajak 

sumber 1, 2, 3 ,4 sesuai kasus yang ada. 

2. Mendeskripsikan pelaporan PPH pasal 21 wajib pajak pribadi 

Mendeskripsikan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan tahapan 

sebaga berikut: 

a. Melakukan pendaftaran EFIN 

b. Melakukan pendaftaran online untuk mengunakan E-filling. 

c. Melakukan tahapan pelaporan pajak penghasilan tahunan. 

d. Tanggapan terhadap pelaporan pajak penghasilan tahunan. 

Tanggapaan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa 

karakteristik yang membedakan wajib pajak yaitu meliputi : 

a. Responden 1 : wajib pajak belum menika dan belum mempunyai anak 

b. Responden 2 : wajib pajak sudah menikah dan belum mempunyai anak 

c. Responden 3 : wajib pajak belum menikah dan mempunyai satu  

          tanggungan. 

d. Responden 4 : wajib pajak sudah menikah dan mempunyai satu anak. 

 


