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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

yang lokasinya berada di Jalan Merdeka Utara No. 3, Kelurahan Kiduldalem, 

Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini sumber sata yang penulis gunakan adalah data primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Purwanto (2017: 20) data primer adalah data yang dikumpulkan 

langsung dari lapangan penelitian, misalnya melalui wawancara, focus group 

discussion, kuesioner, observasi. Dalam penerapannya yaitu dengan 

pengambilan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Dalam Laporan Tugas akhir ini 

peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan karyawan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

2. Data Sekunder  

Menurut Purwanto (2017: 20) data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh: Data yang 

diperoleh dari BPS, perpustakaan, kantor. Maka, data sekunder dapat diperoleh 

secara tidak langsung agar dapat yang mendukung penulisan ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 

1. Teknik Wawancara 

Menurut Sumarni (2006:85) teknik wawancara merupakan komunikasi 

atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden 

untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Dalam penerapannya pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara atau tanya jawab mengenai masalah atau hambatan mengenai 

kepatuhan wajib pajak, serta upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami. 

Tanya jawab tersebut dilakukan dengan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan. 

2. Teknik Dokumentasi  

Menurut Supardi (2005: 138) teknik dokumentasi adalah peneliti mencari 

dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-

prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan 

maupun rekaman). Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat 

memecahkan masalah penelitian sekaligus usaha membuktikan hipotesis 

penelitian. 

Dalam penerapannya pada penilitian ini dilakukan dengan cara 

mempelajaridata atau dokumen yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan. 
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D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015 : 53) pengertian 

deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui keberadaan  

variabel  mandiri,  baik  hanya  pada  satu  variabel  atau  lebih tanpa   membuat   

perbandingan   atau   menghubungkan   dengan   variabel lainnya  (variabel  mandiri  

adalah  variabel  yang  berdiri  sendiri,  bukan variabel independen, karena kalau 

variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen. 

 Dalam penerapannya, analisis kuantitatif adalah analisis yang berhubungan 

langsung dengan angka atau jumlah mengenai Wajib Pajak yang terdaftar, serta 

wajib pajak badan yang melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan analisis deskripsi 

kualitatif adalah metode yang menjelaskan mengenai hambatan dan upaya 

mengenai masalah kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan. 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃𝐻 𝑇𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃𝐻
𝑋 100% 

Keterangan : 

1. Jumlah Wajib Pajak Badan Lapor SPT Tahunan PPh Tepat waktu  = Jumlah 

Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Pajak Penghasilan (PPh) penghasilan tepat waktu 

2. Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh = Jumlah 

Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan Wajib Melaporkan surat 

Pemberitahuan  Tahunan Pajak Penghasilan 
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Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan 

dapat di diidentifikasikan dengan mengunakan pedoman konversi sebagai 

berikut ini: 

Tabel 1, Presentase Tingkat Kepatuhan 

Tingkat Kepatuhan (dalam 

Persentase) 
Skor Standar 

81-100% Sangat efektif 

66-80% Efektif 

51-65% Cukup efektif 

0-50% Belum efektif 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


