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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir (2005:54) penelitian deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi di KPP Pratama medan Polonia terletak di Jalan Sukamulia  

No. 17-A, Lantai V Kelurahan Alur, Kecamatan Medan Maimun, Medan 20152. 

3. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 

2014. 
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Tabel III.1 

Rincian Waktu Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Hal 

ini sangat membantu penulis dalam mengetahui baik buruknya konsep yang dibangun. Definisi 

operasional tersebut adalah: 

1. Sanksi Administrasi yaitu untuk mengetahui apa saja hal yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk menangani para Wajib Pajak yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT), baik badan maupun perorangan dan bagaimana penerapan sanksi tersebut di KPP 

Medan Polonia (X). 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan 
Juli 

2014 

Agustus 

2014 

September 

2014 

Oktober 

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Pembuatan Proposal                 2 Minggu 

5 Seminar Proposal                  1 hari 

6 Analisa Data                 3 Minggu 

7 Penulisan Skripsi                 3 Minggu 

8 Bimbingan Skripsi                 3 Minggu 

9 Penyiapan Berkas                 2 Minggu 

10 Meja Hijau                 1 Hari 
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2. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) badan maupun perorangan di KPP Medan 

Polonia (Y). 

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Keterangan: 

Y = kepatuhan wajib pajak 

X = sanksi administrasi 

a  = konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variabel X 

terhadap Y 

e  = error 

 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.  Menurut 

Sugiyono (2012:14) “data kuantitatif  yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama 

kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, melalui pengamatan serta 

wawancara serta buku atau literatur lainnya”. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 
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Data primer adalah ”data penelitian yang diperoleh secara lengkap langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara)”. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

SPT. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dalam bahan yang sudah jadi. Sumber data yang diperoleh 

melalui berbagai literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah akuntansi, jurnal 

akuntansi dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan 

interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan suatu fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata pada 

waktu penelitian dilakukan. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada objek penelitian yaitu pada 

KPP Medan Polonia. 

2. Membandingkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) badan maupun 

perorangan dari tahun-tahun sebelumnya. 

3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan 

keterangan yang jelas mengenai masalah yang terjadi. 
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