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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian  kuantitatif. Data 

diperoleh  dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data 

tersebut berupa kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden wajib 

pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. 

Penyebaran koesioner dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2017 s/d 7 November 

2017. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan Kota Pekanbaru Jend. Sudirman No. 247 

Pekanbaru. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa  hal yang dan membentuk masalah pokok dalam suatu 

riset tertentu (Trianto, 2015 : 49) Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah  

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini yaitu 14.491Wajib Pajak Badan. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (  Budi 

Trianto,   2015, hal.49).Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah   

convenience sampling yaitu metode pengambilan sampel secara bebas dan 

kondisional tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga 

menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel. Dalam  

penelitian  ini teknik pengambilan sampelnya derdasarkan pada wajib pajak 

badan . Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 10%. Perumusan sampel dirumuskan 

sebagai berikut : 

            N 

n =   

      1   +   Ne 
2 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel  (Trianto, 2015 : 51) 

             N 

n =   

      1   +   Ne 
2 

 14.491 

n =   

1 +  14.491 (0,1
2
) 

 

n =  99 
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3.4 Jenis Data   

Menurut Kuncoro (2009) data adalah sekumpulan informasi yang 

diperlukan untuk penelitian. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa koesioner yang telah 

diisi oleh Wajib Pajak badan yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari para Wajib 

Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut  Silaen  (2013 : 141) Pengumpulan data  adalah  prosedur yang 

sistematik dan standar untuk  memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk 

mendapatkan data yang akurat maka disini penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan angket atau koesioner. Koesioner (questionnaires) adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden 

jawab, biasanya dalam alternatif yang didefenisikan dengan jelas. Dalam 

penelitian ini peneliti memberikan koesioner secara langsung kepada responden 

untuk dapat diisi. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan 

koesioner dengan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat Setuju, (2) 

Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju.  
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3.6  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel     

3.6.1 Variabel Dependen ( Y) 

Variabel dependen/ terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Self Assessment System  

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden 

digunakan Skala Likert. Menurut Trianto (2015) skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok 

terhadap kejadian, dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. 

Pengukuran variabel sistem Self Assessment menggunakan tiga indikator 

yang dikembangkan oleh peneliti Rahayu (2010) dalam Izzati (2016 ).  Tiga 

indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah:  

1. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang   terutang. 

2. Menyetor pajak tersebut 

3. Melaporkan  

3.6.2 Variabel Independen (X) 

Variabel  independen/bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan 

perpajakan, perilaku wajib pajak, dan kualitas informasi akuntansi. Untuk 

mengukur variabel independen yang diteliti menggunakan Skala Likert. 
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3.6.2.1 Pengetahuan Peraturan Perpajakan 

  Pengetahuan  pajak  menurut Rahayu  (2010 dalam Yusnidar, 2015)  yaitu  

wajib  pajak  harus mengetahui peraturan perpajakan yang meliputi  pengetahuan  

mengenai  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai  

Sistem  Perpajakan  di  Indonesia   dan  pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 

Pengetahuan  pajak  sendiri pada  umumnya  terkait  dalam  tingkat pendidikan  

seseorang. 

Pengukuran variabel pengetahuan peraturan perpajakan menggunakan 

empat indikator yang dikembangkan oleh Danang ( 2012 dalam Haq, 2015)  

dengan  skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  likert . Empat  

indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah:  

1. Tahu peraturan perpajakan secara umum 

2. Paham tata cara pengisian SPT 

3. Paham waktu penyampaian SPT dan SSP 

4. Tahu sanksi atas keterlambatan administrasi perpajakan 

3.6.2.2 Perilaku Wajib Pajak 

Menurut Afridiansyah (2014)  perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu 

karakteristik wajib  pajak  yang  memasukkan  dan  melaporkan  pada  waktunya  

informasi  yang diperlukan  tanpa  ada  tindakan  pemaksaan  yang  dicerminkan  

oleh  budaya,  sosial  dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran 

mereka dalam membayar pajak. 
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Pengukuran variabel perilaku wajib pajak menggunakan empat indikator 

yang dikembangkan oleh  ( Manurung dalam Afridiansyah, 2014) dengan  skala  

pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  likert. Empat indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1.  Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan 

2.  Kurangnya Sosialisasi Peraturan 

3.  Berat atau ringannya sanksi perpajakan 

4.  Moral masyarakat  

3.6.2.3  Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan 

 Salah  satu  unsur  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pembukuan  

wajib  pajak adalah  laporan  keuangan  (Informasi akuntansi keuangan) . 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

(Sari, 2013 : 221 ). 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) dijelaskan tentang tujuan 

laporan keuangan yang isinya : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan 

ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan 

informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Akuntansi tidak 

dapat dikesampingkan terutama dalam sistem self assessment (Hery, 2012 : 4) 
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Pengukuran variabel pengetahuan peraturan perpajakan menggunakan 

Lima  indikator  (Hery, 2012) ,  skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  

likert.  Lima indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah  1) Dipahami ,  

2) Relevansi, 3) Reliabilitas, 4) Komparabilitas dan 5) Konsistensi. 

3.7 Tekhnik Analisis Data  

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

regresi berganda. Sebagai alat analisis menggunakan aplikasi SPSS 17.0. 

3.7.1. Stastistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) dalam penelitian 

(Ghozali, 2006:19). 

3.7.2  Uji Kualitas Data  

3.7.2.1  Uji Validitas Data 

Uji validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang 

digunakan untuk mengukur sebuah konsep yang dimaksudkan yang tujuannya 

untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan yaitu kuesioner.  Suatu 

kuesioner dikatakan valid  jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang 

digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan korelasi. 

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk 
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degree of freedom  (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghazali, 

2016:52-53). 

3.7.2.2 Uji Realibilitas 

Realibilitas menyangkut keteptan suatu pengukuran atau alat pengukuran, 

dengan kata lain, alat ukur itu dapat mengukur secara cermat dan tepat (Silaen, 

2013 : 107 ) . Alat  pengukuran tersebut untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Uji ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana indikator atau kuesioner dapat dipercaya. Reliabilitas 

suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari Cronbach’s Alpha (a). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha (a) lebih 

besar (>) 0,60 dan apabila Cronbach’s Alpha (a) kurang dari (<)  0,60 maka 

instrumen indikator kuesioner dinyatakan tidak reliabel dan tidak bisa dipercaya 

(Ghazali, 2006 : 46 ). 

3.7.3   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jia varibel bebas lebih dari dua. Uji asumsi 

klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  (Trianto, 

2015 : 87). 
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3.7.3.1  Uji Normalitas 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi, variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Seperti  

diketahui bahwa  uji  t  dan  uji  F  mengasumsikan  bahwa  nilai  residual  

mengikuti  distribusi normal. Terdapat  dua  cara  untuk  mendeteksi  apakah  

residual berdistribusi  normal  atau  tidak  yaitu  dengan  analisis  grafik  atau  uji  

statistik (Ghozali, 2016 : 154 ). 

3.7.3.2  Uji Multikolinearitas        

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak (Trianto, 2015 : 

89). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan variance inflation 

factor (VIF). Antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas jika nilai 

toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dibawah atau lebih kecil dari 10 ( 

Ghazali, 2016 : 104 ). 

3.7.3.3 Uji Heteroskedatisitas 

Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam model 

regresi  mempunyai varians  yang  sama  atau  tidak  dari  satu  pengamatan  ke 

pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah  jika  varians  satu 

pengamatan  ke  pengamatan  yang  lainnya  adalah  tetap  (homoskedatisitas)  dan 

tidak berbeda (heteroskedastisitas) (Ghazali, 2016 : 134)  
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3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis  regresi  ini merupakan suatu analisis yang  digunakan  untuk 

menghitung  besarnya pengaruh  antara  variabel bebas dengan variabel terikat.  

Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memeprediksi nilai  dari variabel dependen. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio (Trianto, 2015 : 101). 

Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan : 

Y    :  Efektivitas self assessment system 

a     : Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5 : Koefisien Regresi 

X1   : Pengetahuan peraturan Perpajakan 

X2   : Perilaku Wajib Pajak 

X3   : Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan 

 e     : Error  

3.7.5  Uji Hipotesis Penelitian 

3.7.5.1  Uji Parsial (Uji t ) 

 Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  satu  

variabel independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  

dependen. Kriteria  pengujian  yang  digunakan  adalah jika  t-hitung  <  t-tabel   
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dengan  tingkat signifikansi  0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika  t-

hitung  >  0,05  maka  hiotesis  ditolak  (Kuncoro, 2009 : 239 )   

3.7.5.2 Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F  dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel  

Apabila  nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikansi 

0,05  maka hipotesis diterima, demikian pula  sebaliknya. Apabila nilai F hitung 

lebih kecil dari F tabel maka hipotesis ditolak (Kuncoro, 2009 : 239).   

3.7.5.3  Koefisien Determinasi ( R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, karena jika nilai R² kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat 

terbatas. Namun dalam penggunaan koefisien determinasi terdapat kelemahan 

berupa bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. Sehingga ada beberapa peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjust R-Square pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik  

(Ghozali, 2006:87). 

 

 


