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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012 ; 115) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

UMKM yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berjumlah 

3681 usaha, terdiri dari usaha mikro sebanyak 2542 usaha, usaha kecil 

sebanyak 1080 usaha dan usaha menengah sebanyak 59 usaha. 

Sampel menurut Sugiyono (2012 ; 116) adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang menjadi sampel 

penelitian berjumlah 98 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan 

rumus Taro Yamane yaitu sebagai berikut : 

             N 

n =  

        N. d² + 1 

Keterangan : n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d² = presisi yang ditetapkan 
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                3681 

  n =  

           3681 . 10² + 1 

 

               3681  

  n =   

        3681 (0.01) + 1 

 

 

               3681 

  n = =  97.35 atau 98   

             37.81 

 

Dikarenakan sampel berstrata maka pengambilan sampelnya 

menggunakan teknik Proporsional Sampling yaitu sampel yang dihitung 

berdasarkan perbandingan, teknik ini digunakan apabila populasi 

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Jadi yang menjadi sampel penelitian berjumlah 98 UMKM. 

Pengambilan sampel menggunakan rumus : 

N = (populasi kelas / jumlah populasi keseluruhan x jumlah sampel 

yang ditentukan) 

Mikro = 2542 / 3681 x 98 = 67,6 dibulatkan 68   

Kecil  = 1070 / 3681 x 98 = 28,4 dibulatkan 28 

Menengah = 69 / 3681 x 98 = 1,8 dibulatkan 2 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Deskriftif. Data 

bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

UMKM yang ada di Kecamatan Bukit Raya Damai Kota Pekanbaru 

kemudian diolah dan disusun kembali oleh peneliti dengan menggunakan 
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angket yang diberikan kepada pihak UMKM di Kecamatan Bukit Raya 

Kota Pekanbaru. 

3.3.  Teknik dan Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kuisoiner atau Angket yaitu lembaran pertanyaan yang dibagikan kepada 

UMKM yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Angket ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai self assessment system, 

tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

dengan skala model likert. Skala likert adalah metode yang digunakan 

untuk mengukur variabel tersebut dengan menyatakan setuju atau 

ketidaksetujuan terhadap subjek. Kuesioner berisi sejumlah 

pertanyaan/pernyataan yang menyatakan objek yang hendak diungkap 

dengan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Masing-masing 

jawaban dari 5 (lima) alternatif jawaban yang tersedia diberi bobot nilai 

(skor) sebagai berikut: 

Tabel  III. 1 

Skor Jawaban Responden 

No. Uraian  Skor 

1. Sangat Setuju ( SS ) 5 

2. Setuju ( S ) 4 

3. Netral ( N ) 3 
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4. Tidak Setuju ( TS ) 2 

5. Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 

Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

Cara penyebaran kuisioner atau angket ini adalah peneliti 

menyebarkan langsung kepada responden yaitu pemilik usaha kecil di 

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk mengisi pernyataan dalam 

kuisioner atau angket berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak. 

Kuisioner atau angket akan ditinggal kepada responden selama 3 hari 

setelah itu peneliti mengambil kuisioner atau angket yang telah diisi oleh 

responden. Jika ada kuisioner atau angket yang tidak kembali maka 

kuisioner atau angket dinyatakan gugur. Jadi yang akan proses hanya 

kuisioner atau angket yang kembali. 

3.4.  Defenisi Operasional Variabel 

 Menurut Arikunto (2010 ; 118) variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian. Variabel merupakan mediator antara 

construct yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel yang diteliti 

ada dua, yaitu : 

3.4.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain, variabel terikat (Y) yang digunakan didalam penelitian 

ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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Menurut Siti Kurnia (2010 ; 139) kepatuhan wajib pajak menjelaskan 

bahwa : 

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 

b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan. 

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

3.4.2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (X) merupakan yang tidak terpengaruh dengan 

variabel lain, variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Self Assessment System 

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Siti 

Kurnia (2010 ; 103) menjelaskan bahwa : 

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi 

Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 

kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (medai 

elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

2. Menghitung pajak oleh wajib pajak 

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 

terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan 

cara mengalikan dengan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. 
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Sedangakan, memperhitungakan adalah mengurangi pajak yang 

terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun 

berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). 

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 

1) Membayar pajak 

2) Pelaksanaan pembayaran pajak 

3) Pemotongan dan pemungutan 

4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak 

b. Tingkat pendidikan 

Menurut Carter V. Good (Dictionary of Education). Rulam 

Ahmad (2016 ; 32) pendidikan adalah (a) seni, praktik, atau 

profesi sebagai pengajar (pengajaran), (b) ilmu yang sistematis 

atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan 

metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung 

seumur hidup dan dilaksanakan dilingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan 

tanggungjawab bersama. Sistem pendidikan nasional dalam 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, mengemukakan bahwa 

pendidikan terbagi terbagi atas dua, yaitu : 

1. Pendidikan persekolahan / formal (pasal 14 ) jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. 
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2. Pendidikan luar sekolah : 

a. Pasal 26 ayat 2 

Pendidikan informal berfungsi mengembangkan potensi 

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

b. Pasal 27 ayat 1 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh  

mandiri. 

c. Gender 

Pengertian dari Gender yang ditemukan dalam kamus, 

Salsabila dan Hepi Prayudiawan (2011) adalah penggolongan 

secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lainnya 

yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan 

dengan keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin 

atau kenetralan. 

Gender atau jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan 

mengenai fungsi dan peran sosial pria dan wanita yang dibentuk 

oleh lingkungan tempat kita berada. Keberadaan pria yang masih 

mendominasi kegiatan perekonomian dan keuangan Indonesia 

turut berperan serta dalam hal pelaksanaan kewajiba membayar 

pajak, sehingga dalam hal kesadaran untuk membayar pajak lebih 

didominasi pula oleh pria Widi Widodo (2010 : 21). 
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Gender merupakan variabel Dummy dimana laki-laki 

dinyatakan dalam angka 1 dan perempuan dinyatakan dalam angka 

0. 

d. Pelayanan fiskus 

Dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan Zeithaml 

dan Berry  dalam Elitan dan Anatan (2007 ; 48) menjelaskan 

bahwa : 

a. Reliability (keandalan) 

Keandalan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati. 

b. Responsiveness (daya tanggap) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka serta menginformasikan kapan pelayanan akan 

diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara tepat. 

c. Assurance (jaminan) 

Perilaku karyawan agar menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadapa perusahaan sehingga pelanggan merasa 

aman dan terjamin berbisnis. 
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d. Empathy (empati) 

perusahaan memahami masalah pelanggan dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal 

kepada para pelanggan dan memiliki jasa operasai yang aman. 

e. Tangible (penampilan fisik) 

Penampilan fisik ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas 

fisik, perlengakapan, dan material yang digunakan perusahaan 

dan karyawannya. 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Pengujian Instrumen 

3.5.1.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah tiap skor butir, dengan mengunakan rumus Product 

Moment Sugiyono (2012 ; 189). Kriteria yang digunakan untuk uji 

coba keabsahan butir instrumen adalah r hitung  dalam taraf 

signifikan α = 0.05 dengan n = 20. Jika rhitung  > r tabel, maka butir 

pertanyaan dianggap valid. Demikian pula sebaliknya, jika r hitung < 

r tabel, maka pertanyaan dianggap tidak valid dan tidak dipakai 

dalam penelitian. 
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3.5.1.2. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukurannya tetap konsisten, jika pengukuran 

dilakukan dua kali atau lebih (Sugiyono, 2012:172). Perhitungan 

reabilitas butir pertanyaan tingkat kepatuhan pelayanan fiskus 

dilakukan dengan rumus Kuder Richardson. Sugiyono (2007 ; 

149). 

3.5.2. Perumusan Metode Penelitian 

Self Assessment System, tingkat pendidikan, gender dan pelayanan 

fiskus sebagai variabel independen berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang diukur 

dengan menggunakan kuisioner atau angket. 

3.5.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel penganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk melihat normalitas data dapat dengan 

menggunakan grafik normal profitabilitas plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Apabila data menyebar 

dekat dengan  dari garis diagonal dan  mengikuti arah garis diagonal 

maka asumsi normalitas terpenuhi dan jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka asumsi 

normalitas tidak terpenuhi. 
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3.5.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

dihasilkan dapat dilanjutkan analisisnya atau tidak. Suatu model harus 

memenuhi asumsi dasar klasik untuk bisa dilakukan analisis serta 

dapat memberikan hasil yang representative. Asumsi dasar klasik 

yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas, heterokedastitas dan 

autokorelasi. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebasa (Independen). Ghozali (2013 ; 105). Multikolinearitas 

terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau hampir 

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen 

dalam model regresi. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas. 

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan 

nilai toleransi serta variance inflaction factor (VIF). 

Multikolinearitas terjadi jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 

yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, 
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apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel 

independen yang digunakan dapat dipercaya dan objektif. 

b. Uji Heterokedastitas 

Uji Heterokedastitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi tidak kesamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali (2013 ; 139). 

Heterokedastitas diartikan sebagai tidak samanya variance bagi 

variabel independen yang diuji dalam setting yang berbeda. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamat ke pengamat lain. 

Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap 

maka disebut Heterokedastitas. Heterokedastitas dapat 

dideteksi dengan melihat scatterplot dari hasil pengelolahan 

data dari paket statistik dalam komputer dengan melihat 

scatterplot jika membentuk pola tertentu maka terdapat 

heterokedastitas. Dan jika titik-titiknya menyebar maka tidak 

terdapat heterokedastitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah nilai korelasi antara nilai residual time 

series pada waktu yang berbeda. Uji Autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) Ghozali (2013 ; 

110). Autokorelasi ini terjadi apabila ada korelasi antar anggota 

sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan 

menggunakan Durbin Watson Test yaitu : 

1. Jika angka Durbin Watson dibawah -2, berarti terdapat 

autokorelasi negatif. 

2. Jika angka Durbin Watson dibawah -2 sampai +2, berarti 

tidak terdapat autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson diatas +2, bararti terdapat 

autokorelasi positif. 

3.5.3. Regresi Linear Berganda 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan persamaan 

regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh variavel independen terhadap variabel 

dependen. Persamaan regresi linear berganda yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + e 

Keterangan : 

Y = tingkat kepatuhan wajib pajak 

α = nilai Y jika x1=x2=x3=x4=0 

β = konstanta 

x1 = Self Assessment System 
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x2 = tingkat pendidikan 

x3 = gender 

x4 = pelayanan fiskus 

e = error 

β1,β2,β3,β4   = koefisien regresi parsial mengukur besarnya pengaruh 

X terhadap variabel Y. 

Regresi linear berganda adalah model penelitian yang paling umum 

digunakan karena dengan menggunakan model penelitian ini dapat 

diketahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

3.5.4.1. Uji Parsial (t) 

Uji t digunakan mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujiannya adalah jika  

t hitung  > t tabel, berarti variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Tetapi jika t hitung  <     

t tabel, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.5.4.2. Uji Simultan (F) 

Uji f dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Hipotesisnya membandingkan f hitung dengan f tabel, jika f hitung > f 

tabel berarti variabel independen secara bersama-sama perpengaruh 

terhadap variabel dependen, namun jika  f hitung < f tabel berarti 

variabel independen tidak berpegaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

3.5.5. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kamampuan 

model dalam menerangkan variasi variavel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 (0 - 1). Nilai 

koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


