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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan 

yang beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) 28293 di kota 

Pekanbaru pada bulan Juni 2016 sampai sekarang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Imam Gunawan, (2013: 80) menjelaskan Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang 

dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penulusuran teori dari 

bawah (Grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih 

fenomena yang dihadapi,  

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang utama yaitu data primer. Data Primer adalah data yang 

dikumpulkan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti, informasi yang 

diperoleh masih dalam bentuk data mentah yang masih harus diolah. Yang 

menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak-pihak 

KPP Pratama Tampan dan Pengusaha Kena Pajak yang memahami dan terlibat 

langsung dalam penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-nofa). 
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Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni data-data yang 

diperlukan yang terdapat pada KPP Pratama Tampan, yakni data penerimaan ppn,  

faktur pajak fiktif, materi mengenai sistem e-nofa serta buku-buku yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

memperoleh data yang diperlukan yaitu: 

a. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana dalam pengambilan data 

penelitian melakukan komunikasi dengan objek yang akan diteliti. Penulis 

mengumpulkan data mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak setempat 

yang mempunyai tugas dan wewenang yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh KPP Pratama Tampan yakni data 

faktur pajak fiktif  dan data penerimaan pajak. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan teori atau referensi dengan cara membaca buku 

literatur, artikel, jurnal yang releven dengan masalah yang dibahas dan 

sumber lain yang dapat memberikan informasi. Studi kepustakaan 

dilakukan untuk mencari acuan pada teori-teori yang berlaku yang dapat 

dicari pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian lain baik yang sudah 
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dipublikasikan. Dalam hal ini untuk menunjang dan mencari informasi, 

penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan Penerapan e-nofa 

sebagai upaya pencegahan faktur pajak fiktif serta terhadap penerimaan 

pajak pertambahan nilai. 

 

3.4 Analisis Data 

Setelah data-data  atau bahan yang diperlukan sudah terkumpul, maka 

penulis menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data 

yang terkumpul dianalisa dengan  menguraikan serta mengaitkan dengan teori-

teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan diberikan 

interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan 

saran. 

 


