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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 

1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat 

serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. 

Penelitan ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris 

tentang analisis pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak, perbedaan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, 

pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), perbedaan pertumbuhan 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) serta perbedaan pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.  

 

B. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

1999:57). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Surakarta selama periode 2012-2014. 
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C. Teknik Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Convenience Sampling. Convenience Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti 

dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti 

memilih orang-orang yang terdekat saja (Siregar, 2014:33). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dan sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber 

data lainnya yang menunjang (Deni, 2013:13). 

Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan wajib pajak 

yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta pada tahun anggaran 2012-2014. 

Data diperoleh dari KPP Pratama Surakarta. 

 

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh 

dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas 

penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak 

melebihi Rp4.8 miliar dalam satu tahun. 
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2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

3. PPh Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Atas penghasilan berupa bunga deposito, 

dan tabungan-tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dalam 

sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa 

tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lannya, pengenaan 

pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Menghimpun data sekunder tentang Wajib Pajak UMKM dan 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surakarta. Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun tabel pertumbuhan jumlah Wajib Pajak tahun anggaran 

2012 sampai 2014. 

b. Menyusun tabel pertumbuhan penerimaan pajak tahun anggaran 

2012 sampai 2014. 

c. Menyusun tabel penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) tahun anggaran 

2012 sampai 2014. 

d. Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan 

Pajak PP No. 46 dan penerimmaan pasal 4 terhadap penerimaan 
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pajak penghasilan. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar 

kontribusi,  digunakan rumus di bawah ini: 

 

Tabel III.1.Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% -30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup Baik 

40,10% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam 

Damaiyanti dan Setiawan) 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya perbedaan 

pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM , perbedaan pertumbuhan 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) serta perbedaan pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 

Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu  Paired sample T-test dengan 

menggunakan SPSS versi 21,0 . Jika signifikan pengujian lebih kecil 

dari 0,05 maka terdapat perbedaan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak 

UMKM, pertumbuhan jumlah penerimaan pajak penghasilan, 

pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), sebelum dan setelah 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP 

Pratama Surakarta. 

 


