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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan 

mencari sumber informasi lain dari buku atau pun internet. Penelitian ini 

adalah studi kasus yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. Data akan diambil pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pekanbaru Tampan. Jadwal penelitian dimulai dari bulan Februari 

sampai dengan Maret, dan melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 

2017. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan fakta 

yang ada dilaporan dengan pengetahuan teoritis yang erat hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah 

pelaksanakan pemeriksaaan pajak terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.  

  

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel bebas (independent) tanpa membuat perbandingan atau 

membangun hubungan dengan variabel lain (Budi,2015:6). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif. Analisis 

data induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil suatu kesimpulan dari data-

data yang bersifat khusus.  
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Metode pada penelitian ini berusaha mendeskripsikan objek penelitian 

berdasarkan data serta fakta yang sebenarnya, serta mengalisanya melalui 

konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya dengan peneliti 

sebagai instrumen itu sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi 

peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil 

observasi, wawancara dan data yang terkumpul lainnya. Metode induktif 

adalah untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian 

dicocokkan dengan landasan yang ada.Pengumpulan data merupakan suatu 

proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Sumber data adalah  

segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan   informasi  mengenai  data. 

Berdasarkan  sumbernya,  data  dibedakan   menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder:  

1. Data Primer  

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:288) Data primer adalah data 

penelitian yang diperoleh secara langsung langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

yang menjawab masalah penelitian dapat dilakukan melalui penelitian 

lapangan (Field Research) dengan cara metode wawancara (Interview 

Method) yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

kepada salah satu petugas pemeriksa pajak dari seksi PPh Badan sebagai 

pihak yang berkepentingan dan terkait sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan dan melakukan wawancara kepada wajib pajak badan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:288) Data Sekunder adalah data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya  berupa bukti, 

catatan, dan laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data sekunder 

dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan dan konsep yang 

kuat agar permasalahan dapat dipecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan 

membaca literatur yang ada, buku, dan berbagai sumber yang berhubungan 

dengan topik skripsi yang dibahas, seperti sejarah KPP, struktur organisasi 

dan data-data lainnya. Serta melalui dokumentasi yaitu mencatat dan 

memfotokopi dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan dalam KPP. Penelitian juga termasuk kedalam metode 

pengamatan (Observe Method) yaitu melakukan pengamatan langsung atas 

objek data dan kronologis atau kejadian, merekam, menghitung serta 

mencatat data yang diperoleh dari seksi PPh Badan, seksi TUP (Tata 

Usaha Perpajakan) pada bagian pengisian SPT Tahunan, dan seksi 

Pengolahan data dan Informasi.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan 

penelitian, maka teknik pengumpulan data penulis lakukan adalah: 
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3.3.1 Teknik Studi literature   

Penulis  mengumpulkan data-data dengan membaca dan mempelajari  

teori- teori dan literature -literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Seperti buku teks dan  materi lainnya dalam bentuk tulisan yang 

mempunyai kaitan dengan pemeriksaan pajak. 

Dengan teknik pengumpulan data ini penulis bisa mencari tentang 

evaluasi pemeriksaan pajak didalam buku dan internet. Serta mencari lebih  

informasi  tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dan wajib pajak badan yang terdaftar didalamnya. 

3.3.2 Teknik Survey 

Survei adalah jenis penelitian yang terbilang paling popular dalam 

bidang sosial kemasyarakatan. Biasanya survey melibatkan subjek atau 

responden yang banyak, bisa sebagian, bisa pula seluruh populasi (sensus). 

(Suwartono,2014:127) 

Penelitian ini menggunakan metode survey karena peneliti langsung 

turun kelapangan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan untuk meneliti langsung pelaksanaan pemeriksaan pajak.  

3.3.3 Teknik Wawancara 

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan, Pertama, dengan wawancara, penelitian ini dapat 

menggali apa yang diketahui dan dialami dari subjek penelitian. Kedua, 

apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat 
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waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa 

mendatang. ( Hamid, 2013: 68) 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, 

tanpa terkait oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah perlu 

ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan 

menanyakannya, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan 

pertanyaanya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai 

dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. ( Hamid, 2013: 68) 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada salah seorang 

petugas pemeriksaan pajak di seksi pemeriksaan pajak pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 

2017 pukul 10.00 WIB. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis Deskriptif menurut Sangadji dan Sopiah (2010:301) 

adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu dengan tujuan 

menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati  sebagai 

dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah. Dalam 

penulisan proposal ini, digunakan Metode Analisis Deskriptif yaitu 

membandingkan antara data maupun informasi yang diperoleh dari penelitian 

langsung pada kantor pelayanan pajak dengan pengetahuan atau landasan teori 
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yang diperoleh dari literatur yang tersedia yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti.  

Metode Deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan 

dengan kalimat atau secara teoritis dengan mengklasifikasikan data tersebut sesuai 

dengan golongan atau kelompok. Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan 

data, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan tujuan untuk 

menjawab masalah penelitian. Selain itu data juga diperoleh melalui Metode 

Statistik Deskriptif yaitu penyajian data dilakukan melalui tabel dan perhitungan 

persentase. Pada penyajian data dengan tabel dan perhitungan persentase tersebut 

digunakan Metode Rata-rata Hitung atau dapat disingkat Rata-rata (Mean), 

sekumpulan data adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian jumlah nilai 

data yaitu SPT yang diterima KPP oleh banyak data yaitu Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP dalam kumpulan itu. Dengan perhitungan tersebut dapat dilihat 

seberapa besar tingkat efektifitas Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT 

Tahunannya berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan, apakah memiliki kecenderungan naik atau 

turun.  

 

3.5 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari pengertian teoritis fokus 

penelitian sehingga dapat diamati. Fokus penelitian yang berkenaan dengan topik 

pembahasan dalam penelitianini antara lain:  
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1. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya utuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

2. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

3. Pajak Penghasilan Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian 

tahun pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

4. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, frma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan 

bentuk badan lainnya, dan diwajibkan untuk melakukan pembukuan 

dengan cara yang telah ditetapkan dalam KUP. 

 


