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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Tempat yang dijadikan 

sebagai objek dalam penulisan Tugas Akhir penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pare yang terletak di Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kec. Kota 

Kediri, Kediri, Jawa Timur 64122. Pemilihan lokasi berdasarkan sumber data 

Evaluasi kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare terhadap peningkatan 

penggunaan e-Filing. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka 

jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yang mana peneliti berusaha 

menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare terhadap peningkatan penggunaan e-Filing tahun 2016 – 2018. 

Menurut Kuncoro (2016), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

mengukur suatu data dalam skala angka. 

Penulis menggunakan data kuantitatif untuk mengkaji dan menjabarkan 

hasil perhitungan angka dalam menentukan jumlah peningkatan penggunaan e-

Filing. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan cara mendapat informasi secara langsung dari 

salah satu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kabupaten Kediri. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kabupaten Kediri. Data sekunder ini 

diperoleh dari pengambilan data penggunaan e-Filing tahun 2015; 2016; 

2017; 2018. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menggali langsung pada objek yang diteliti, meliputi: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara 

langsung terhadap pegawai yang bertugas di bagian Pelayanan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare yang mampu memberikan informasi secara 

akurat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang 

terkait dengan penelitian ini. 

2. Teknik Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, atau gambar yang dapat 

memberikan informasi bagi proses penelitian terhadap pengaruh kebijakan 



23 
 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama pare terhadap peningkatan penggunaan e-

Filing pada tahun 2016 – 2018. 

E. Teknik Analisa Data 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantiitatif dan menggunakan metode penelitian wawancara serta 

observasi. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti antara lain 

yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara 

secara langsung terhadap pegawai yang bertugas di bagian pelayanan serta 

bagian ekstentifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare yang 

mampu memberikan informasi secara akurat, serta pihak-pihak lain yang 

dianggap memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Rumus Efektivitas 

Perhitungan rumus efektifitas untuk mengukur tingkat keefektivitasan 

Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare pada tahun 2016-2018. 

Rumus yang digunakan berupa, 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
  

  
 𝑋 100% 
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Tabel 4.1 

Indikator Tingkat Efektivitas Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare 

Presentase Kriteria 

< 20 Sangat Kurang 

20-40 Kurang 

40-60 Cukup 

60-80 Cukup Sedang 

80-100 Baik 

>100 Sangat Baik 

 


