
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pada jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan spesifik yang 

dihadapi entitas atau masyarakat dan memberikan solusi pemecahan masalah pada wajib pajak 

mengenai kepatuhan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 

Permasalahan dalam penelitian berupa kasus yang memiliki karakteristik khas dan spesifik (bukan 

kasus umum) yang sedang dihadapi entitas atau masyarakat dan segera memerlukan pemecahan 

yang kongkrit 

3.2 Obyek dan Sumber Penelitian 

Obyek penelitian ini berfokus pada UMKM di Kecamatan Campurdarat  Kabupaten Tulungagung, 

dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Tulungagung membuat adanya penelitian ini yang 

merujuk terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 

2018. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer melalui interview 

dan kuisioner yang berasal langsung dari objek penelitian 

3.3 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

Tabel 3. 1 

Variabel Definisi Pengukuran 

KEPATUHAN 

MEMBAYAR PAJAK 

Suatu keadaan wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya 

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan 

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk 

semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak 

yang telah memperoleh izin mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak 

Pajak penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang 

Pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 23 

Tahun 2018 



PERATURAN 

PEMERITAH NO 23 

TAHUN 2018 

diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu 

Sikap wajib pajak terhadap tujuan 

diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 

Kemauan wajib pajak secara teknis 

berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk studi kasus ini dengan cara melakukan analisa dalam bentuk 

kuesioner UMKM yang ada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam bentuk 

self assessment checklist yang berisi mengenai kepatuhan membayar pajak sesuai Peraturan 

Pemerintah No 23 tahun 2018. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya 

berdasarkan indikator atau kriteria pada setiap variabel yang digunakan. Pengumpulan data untuk 

menentukan berapa jumlah sample UMKM yang akan diteliti dengan menggunakan rumus slovin 

yaitu: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Dengan: 

n : ukuran sample 

N : ukuran populasi 

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

3.5 Prosedur Analisis 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan kata 

lain pada bagian ini akan dikemukakan prosedur analisis dalam pembahasan atau pemecahan 

masalah yang disusun berurutan dan sistematis. Prosedur analisis dalam pembahasan atau 

pemecahan masalah yang digunakan. 

1. Merancang kuesioner atau data angket yang akan diberikan kepada beberapa UMKM 

di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 

2. mengumpulkan data-data lengkap yang telah diberikan oleh beberapa UMKM di 

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang akan dijadikan sebagai sample 



3. Selanjutnya yaitu memberikan kuesioner yang berisi data penelitian kepada UMKM di 

yang masih aktif. 

4. Setelah data-data dan kuesioner diterima kemudian melakukan analisa yang 

disesuaikan dengan kasus penelitian yang diambil 

 


