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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan klasifikasi desain penelitian menurut 

Uma Sekaran,yaitu: 

1. Tujuan Studi 

Tujuan studi untuk penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi 

yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau 

kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi  (Sekaran,2006). 

Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan variabel pemahaman peraturan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi untuk penelitian ini adalah studi kausal. Yang disebut 

dengan studi kausal adalah jika peneliti ingin menemukan penyebab dari satu 

atau lebih masalah (Sekaran,2006). Jenis ini digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

3. Tingkat Intervensi  

Tingkat intervensi yang digunakan untuk penelitian ini adalah tingkat 

intervensi minimal yaitu dengan menggunakan cara penyebaran kuesioner. 
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4. Situasi Studi 

Situasi studi untuk penelitian ini adalah studi eksperimen lapangan. 

Studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat menggunakan 

lingkungan alami yang sama (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini dilakukan 

pada KPP Pratama Rengat. 

5. Unit Analisis  

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Yaitu 

dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung terhadap responden.  

6. Horizon Waktu  

Horizon waktu untuk melakukan penelitian ini adalah cross-selectional, 

sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, 

mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka 

menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari 2018. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik terutama yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian diatrik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61) . Populasi dalam 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Rengat yang berjumlah 126.687 wajib pajak.  
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2010:62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling 

dengan menggunakan rumus slovin. Menurut Sugiyono (2010:63), probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin 

sebagai berikut 

  
21 Ne

N
n


  

Dimana: 

n =  Jumlah elemen/anggota sampel 

N=  Jumlah elemen/anggota populasi 

e =  error level (tingkat kesalahan)(catatan:umumnya digunakan 1% atau 

0,01, 5%  atau 0,05 dan 10 % atau 0,1)(catatan dapat dipilih oleh 

peneliti) 

 Populasi yang terdapat dalam  penelitian ini berjumlah 126.687 orang dan 

presisi yang ditetapkan atau tingka signifikasi 0,1, maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah: 

21 Ne

N
n


  

  
21,0687.1261

687.126

x
  

= 99,92  dibulatkan menjadi 100 

 Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang. 



 36 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini data Sekunder dan data 

Primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun 

berdasarkan variabel-variabel yang diteliti (Sekaran, 2011) 

 Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara dan sifatnya saling melengkapi . Data sekunder berupa sumber 

pustaka pendukung penulisan penelitian yang diperoleh dari literarur yang relevan 

dari permasalahan sebagai dasar pemahaman terhadap obyek penelitian dan untuk 

menganalisisnya secara tepat.   

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan meggunakan data primer yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi  yang terdaftar 

di KPP Pratama Rengat, sedangkan data Sekunder berasal dari buku literatur dan 

penelitian terdahulu. 

Kuesioner Penelitian diantar langsung ke alamat KPP Pratama Rengat yang 

menjadi Subyek penelitian. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan 

kemudian diminta dijawab sesuai pendapat mereka.  Peneliti mengukur jawaban 

Kuesioner dengan menggunakan skala likert lima poin. Skala likert adalah sebuah 

jawaban dimana responden diminta untuk memberikan pernyataan setuju atau 

tidak setuju. Dimulai dari angka 1 untuk pendapat sangat tidak  setuju (STS) 

hingga angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya: 
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Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

 Angka 3  =  Kurang Setuju (KS) 

 Angka 4 = Setuju (S) 

 

 Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

  

3.5 Variabel Pengukuran 

Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen dan tiga variabel 

independen. Penjelasan lebih lanjut mengenai variabel-variabel tersebut akan  

diuraikan pada subjudul berikutnya. 

3.5.1 Variabel Independen  

 Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sebanyak tiga 

variabel yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan 

Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan. 

3.5.1.1Pemahaman Peraturan Perpajakan 

 Pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran 

mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada 

awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi 

memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik 

dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hal-hal yang 

mereka ketahui dan pahami mengenai peraturan pajak selanjutnya diaplikasikan 

untuk membayar pajak. 
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3.5.1.2 Kesadaran Wajib Pajak 

 Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajb pajak memiliki 

kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki 

kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. 

3.5.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan   

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah adanya perubahan sistem 

administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang 

diterima oleh wajib pajak.  

3.5.2 Variabel Dependen 

 Terdapat satu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi.  Kepatuhan Wajib Pajak adalah 

suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan 

dan melaksanakan hak pajak nya yang disertai kesadaran dalam dirinya sehingga 

dapat berbuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.  

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 

 

No Nama Variabel 
Defenisi 

Variabel 
Indikator Pengukuran Sumber 

1 Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

Pemahaman 

peraturan 

perpajakan 

dapat 

diartikan 

sebagai hasil 

pemikiran 

mengenai 

peraturan 

perpajakan 

sehingga 

membuat 

wajib pajak 

yang awalnya 

tidak 

memahami 

1) Pengetahuan 

mengenai 

ketentuan umum 

dan tata cara 

perpajakan 

2) Pengetahuan 

mengenai sistem 

perpajakan 

3) Pengetahuan 

mengenai fungsi 

Perpajakan  

6 item pertanyaan 

dengan skala  

1-5 :  

1) STS = Sangat 

Tidak Setuju 

2) TS = Tidak 

Setuju 

3) KS = Kurang 

Setuju 

4)  S = Setuju 

5) SS = Sangat 

Setuju 

Bryan 

Wahyu 

Rahmanto 

(2015) 
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No Nama Variabel 
Defenisi 

Variabel 
Indikator Pengukuran Sumber 

menjadi 

memahami 

peraturan 

perpajakan 

yang telah 

ditetapkan. 

2 Kesadaran 

Wajib Pajak 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

ialah suatu 

kondisi 

dimana wajib 

pajak 

memiliki 

kesadaran 

yang tinggi 

dan mengerti 

fungsi 

maupun 

manfaat pajak  

serta 

memiliki 

kesungguhan 

dan keinginan 

untuk 

memenuhi 

kewajibannya 

1) Kemauan wajib 

pajak untuk 

membayar pajak 

dan melaporkan 

SPT 

2) Tingkat 

ketertiban dan 

kedisplinan 

dalam 

membayar 

 6 item pertanyaan 

dengan skala  

1-5 :  

1) STS = Sangat 

Tidak Setuju 

2) TS = Tidak 

Setuju 

3) KS = Kurang 

Setuju 

4)  S = Setuju 

5) SS = Sangat 

Setuju  

Sony 

Devano & 

Siti Kurnia 

Rahayu 

(2010) 

3 Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajaka 

ialah adanya  

perubahan 

sistem 

administrasi 

dalam 

perpajakan 

yang akan 

membawa 

dampak pada 

pelayanan 

yang diterima 

oleh wajib 

pajak. 

1) Sistem 

Administrasi 

2) Efektivitas 

Penga wasan 

3)  SDM 

Profesional  

 11 item 

pertanyaan dengan 

skala  

1-5 :  

1) STS = Sangat 

Tidak Setuju 

2) TS = Tidak 

Setuju 

3) KS = Kurang 

Setuju 

4) S = Setuju 

SS= Sangat  

Setuju 

Sony 

Devano & 

Siti Kurnia 

Rahayu 

(2010) 

4 Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

adalah wajib 

pajak yang 

taatdan 

memenuhi 

serta 

melaksanakan 

kewajiban 

perpajakan 

1) Kepatuhan wajib 

pajak dalam 

mendaftarkan 

diri 

2) Kepatuhan untuk 

menyetorkan 

kembali surat 

pemberitahuan 

3) Kepatuhan dalam 

menghitung, 

 11 item 

pertanyaan dengan 

skala  

1-5 :  

1) STS = Sangat 

Tidak Setuju 

2) TS = Tidak 

Setuju 

3) KS = Kurang 

Setuju 

Chaizi 

Nasucha 

dalam Siti 

Kurnia, 

2010  
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No Nama Variabel 
Defenisi 

Variabel 
Indikator Pengukuran Sumber 

sesuai 

demgan 

ketentuan 

perudang-

undangan 

perpajakan. 

memperhitungk

an dan 

membayar pajak 

terutang; dan, 

4) Kepatuhan dalam 

Pelaporan dan 

Pembayaran 

Tunggakan 

4) S = Setuju 

5) SS = Sangat 

Setuju 

 

3.6 Pengolahan dan Analisa Data 

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen 

dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh 

dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk 

mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.   

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan nilai positif, maka butir 

atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

3.6.1.2 Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.  



 41 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha (α). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 

(Ghozali, 2011).  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan indepedennya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal.  

Uji normalitas ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pedomannya adalah 

apabila nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal (Ghozali, 2011). 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapatproblem autokorelasi (Ghozali, 2011).Uji Durbin Watson (DW Test) 

dengan rumus: 

 

Dimana: d = nilai Durbin Watson 

  e = residual 

 
2

1

2

t

t

e e
d

e
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Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel. Adapun 

kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi  

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif 

 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

grafik plot antara lain prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.6.2.4  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi, dapat 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

(Ghozali, 2011). 

  

3.6.3 Uji Hipotesis 

 Untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara bersama-sama, 

maka digunakan model regresi linear berganda (Multipel Regression). Sebelum 

dilakukan pengujian dengan regresi berganda, variabel-variabel yang digunakan 

diuji terlebih dahulu apakah memenuhi asumsi klasik persamaan regresi berganda. 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, 

dan uji heteroksidastisitas. 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang 

mempengaruhi signifikansi terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Untuk 

menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

menggunakan model empiris sebagai berikut. 
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Formula pada model regresi linear berganda yaitu :  

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3 X3  + e   

Keterangan :  

Y :  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

α  :  Konstanta  

β   :  Koefisien regresi  

X1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan  

X2 :Kesadaran Wajib Pajak 

X3 : Modernisasi Ssitem Administrasi Perpajakan.  

Β1: Koefisien regresi reputasi Pemahaman peraturan perpajakan 

Β2 : Koefisien regresi reputasi Kesadaran Wajib Pajak 

Β3 : Koefisien regresi reputasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

e   :  Eror  

Dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Jadi, analisis regresi berganda merupakan analisa 

untuk melihat seberapa besar pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X9), 

Kesadaran Wajib Pajak (X6), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

(X5) pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)  di KPP Pratama Rengat 

dengan menggunakan metode statistik dengan taraf signifikansi α = 0,05 artinya 

derajat kesalahan sebesar 5%. 
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3.6 3.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

(Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi 

Sistem Administrasi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib 

Pajak) secara terpisah.  

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah dengan 

membandingkan T hitung dengan T tabel :  

Apabila angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak  

Apabila angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima 

Apabila T hitung < T tabel maka Ha ditolak  

Apabila T hitung > T tabel maka Ha diterima  

 

 
 

3.6.3.2Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Namun apabila nilainya mendekati satu, maka variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

Koefisien determinasi dinyatakan dalam R², untuk variabel independen yang 

lebih dari satu variabel, maka menggunakan  adjusted R², karena setiap tambahan 

satu variabel independen maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 
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tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 

Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk lebih menggunakan nilai 

adjusted pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2011). 

 


