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BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan

dalam menyusun proposal ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian

sebagai berikut :

3.1   Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif

yakni untuk menjelaskan atau memahami makna di balik realitas. Metode

penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara cermat keefektivitasan penagihan

pajak dengan surat paksa dalam penerimaan pajak.

3.2   Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis mengambil objek penelitian di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang berlokasi dijalan

Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru. Penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2013

sampai September 2013.

3.3    Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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a. Data Primer, data yang penulis kumpulkan langsung dari responden dalam

penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden

dengan menggunakan metode kusioner.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku

maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi yang berkaitan.

3.4    Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Populasi

dalam penelitian ini adalah Kepala KPP, Kepala Seksi Penagihan, Pegawai Seksi

Penagihan, dan Wajib Pajak yang dibebani Surat Paksa tahun 2012. Penentuan

pengambilan populasi ini penulis ambil berdasarkan responden yang memahami

tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ada atau merupakan wakil dari

populasi (Prasetya Irawan, 2004:73). Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini untuk Kepala KPP, Kepala Seksi Penagihan, dan Pegawai

Seksi Penagihan yaitu menggunakan metode sensus dimana semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2005:96).

Adapun jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.1
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Perincian Populasi dan Sampel

Jenis Populasi Populasi Sampel

Kepala Kantor 1 1

Kepala Seksi Penagihan 1 1

Pegawai Seksi Penagihan 15 15

Jumlah 17 17

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 2013

Berdasarkan tabel 3.1 penulis mengambil populasi dari pihak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 17 orang dengan rincian

Kepala Kantor 1 orang, Kepala Seksi Penagihan 1 orang dan Pegawai Seksi

Penagihan 15 Orang. Untuk pengambilan sampel dari pihak KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan penulis menggunakan metode sensus dimana semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel.

3.5   Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 4

metode, yaitu :

1. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi

dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada.
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2. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan

daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden yaitu pegawai

Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

3. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan

keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun

tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)

maupun menggunakan telepon.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan

berbagai dokumen yang ada.

1.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2005:11).

Selanjutnya data yang sudah ada kemudian dihubungkan dengan teori untuk

diambil suatu kesimpulan. Untuk menentukan nilai jawaban setiap pertanyaan

digunakan skala likert yang berguna untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005:107).


