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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP Pratama)  pasuruan. Kantor  pelayanan pajak pasuruan ini 

berada di jalan panglima sudiran Nomer 29, Purworejo, Kecamatan 

Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 

Dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan atas 

pertimbangan Pasuruan merupakan kota yang kecil namun banyak 

industri yang berada disana sehingga memungkinkan dalam 

memperoleh hasil penelitian terhadap data-data yang diperlukan yaitu 

mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 

PPh Badan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan didalam  penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Pembahasan penelitian ini disajikan dalam 

bentuk data deskriptif yang membahas tentang kepatuhan  wajib pajak 

dalam melaporkan SPT  Tahunan PPh badan KPP Pratama  Pasuruan. 

Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitaif ini akan 

menghasilkan angka dari laporan data SPT tahunan PPh badan KPP 

Pratama Pasuruan. 

Penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis melainkan 

hanya mendeskripsikan data dan informasi yang sudah dikumpulkan 
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dari KPP Pratama Pasuruan. Penelitian ini hanya mendeskripsikan 

hal-hal yang berkaitan dengan analisis kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT tahunan pph badan dan data dari analisis terrsebut 

selanjutnya akan digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Dan 

data-data tersebut hanya penulis gunakan untuk informasi pendukung 

penelitian agar penelitia ini dapatllebih baik. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang penulis pergunakan dalam tulisan ini adalah jenis 

data kuantitatif. Objek yang termasuk dalam penelitian ini adalah 

objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga 

kondisi pada saat peneliti memasuki objek, sedang berada pada 

objek, dan setelah keluar dari objek yang diteliti relative tidak 

berubah. 

2. Sumber Data 

sekunder, sekunder adalah data yang diproleh dari wajib pajak 

yang  telah melaporkan SPT tahunan pph badan nya di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek. 

 Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi secara langsung seperti melihat secara langsung data dari 

wajib yang telah  melaporkan SPT Tahunan PPh badan serta 

mendengarkan paparan secara langsung yang dilakukan oleh 

pegawai kantor pelayanan pajak pratama Pasuruan dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan analisis kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporkan SPT tahunan PPh badan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pasuruan. 

2. Metode Dokumentasi   

Adapun dokumen yang digunakan dapat berupa data dari kantor 

pelayanan pajak pratama Pasuruan tentang wajib pajak yang 

melaporkan SPT tahunan  PPh badan nya. Dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan mekanisme analissis kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporkan SPT Tahunan PPh badan, baik berupa catatan, 

transkip, surat kabar, media internet, dan sebagainya. 

 



25 
 

E. Teknis  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, karena bertujuan 

untuk menggambarkan karakteristik (ciri-ciri) suatu objek. Objek yang 

dimaksud  adalah  Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Melaporkan SPT Tahunan PPh badan Pada KPP Pratama Pasuruan. 

Pembahasan penelitian dimulai dari pengumpulan data terlebih 

dahulu kemudian dilakukan pembahasan secara berulang-ulang 

mengenai masalah yang dimaksud. Agar lebih memberikan 

pembahasan yang logis, sistematis, dan meyakinkan maka analisis 

yang dilakukan adalah dengan mencari jawaban atas permasalahan 

mengenai analisis kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT 

Tahunan PPh badandengan mendiskripsikan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporkan SPT Tahunan PPh badan yang diterapkan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan dengan berbagai analisis yang 

dipakai mengukur kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT 

Tahunan PPh badan. 

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama  Pasuruan 

berdasarkan ketetapan pajak apakah Patuh atau tidak patuh 

berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-06/PJ/2017 

tentang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penetapan 

target rasio kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila 
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jumlah lapor SPT tahunan mencapai 77,5%. Untuk menghitung 

kepatuhhan wajib pajak tersebut menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kepatuhan Wajib Pajak = 
                               

                            
            

Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat tabel dibawah ini 

menunjukan kriteria kepatuhan wajib pajak menurut penulis yang 

melaporkan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Pasuruan 

Kepatuhan Wajib Pajak Rasio 

Sangat Patuh 100 % 

Patuh 80-99 % 

Cukup Patuh 60-79 % 

Kurang Patuh 51-59 % 

Tidak Patuh <50 % 

Sumber : Data Penulis 

 

 

 

 

 


