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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2013).  

Terdapat beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu: penelitian dimulai 

dengan pengujian hipotesis, konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas, 

pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan ada 

standarisasinya, data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran, teori yang 

digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif, analisa dilakukan dengan 

statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana hubungannya dengan 

statistik (Neuman, 2003 dalam Sari V, 2012).  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian 

ini populasi yang digunakan adalah seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Jumlah wajib pajak 
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orang pribadi karyawan dan non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 93.682 WP.  

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan  

sebagai berikut: 

n  = jumlah sampel  

N = populasi  

e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 

adalah 0,1.  

Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error 

sebesar 10% adalah:  

n =           N            

1 + N ( e ) 2  

n =           93.682 

1 + 93.682 (0.1)
2
  

n = 99,89 

n = 100 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penelitian  ini  

menggunakan  teknik  accsidental  sampling,  yaitu teknik   penentuan   sampel   

berdasarkan   kebetulan,   yaitu   siapa   saja   yang   secara kebetulan  bertemu  

peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel,  apabila  ada  yang kebetulan ditemui 

dipandang cocok sebagai sumber data. 
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3.3 Jenis dan Sumber  Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, 

dimana data penelitian tersebut berwujud pendapat yang diberikan oleh 

responden, kemudian diolah lagi menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka 

yang tertera di dalam skala pada kuesioner penelitian. Sedangkan berdasarkan 

sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa menggunakan 

perantara. Sumber langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi (Agustiantono, 2012). Pada   penelitian   ini   digunakan   

jenis   data   primer   berupa   kuesioner yang diberikan  kepada  responden. 

Sumber  data  primer  kuesioner  berasal  dari  para  wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan   cara memberi   seperangkat   pertanyaan   atau   

pernyataan   tertulis   kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014). 

Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti    memberikan    penjelasan    

singkat    mengenai    tata    cara    pengisian    dan memberikan waktu kepada 

responden untuk mengisi kuesioner tersebut (Sugiyono, 2010 dalam Imelda, 

2014). 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel   adalah   apa   pun   yang   dapat membedakan  atau  membawa  

variasi  pada  nilai.  Nilai  bisa  berbeda  pada  berbagai waktu  untuk  obyek  atau  

orang  yang  sama.  Sedangkan  definisi  operasional  adalah penentuan  

pengukuran  sehingga  menjadi  variabel  yang  dapat diukur (Sekaran, 2009 

dalam Imelda, 2014). Berdasarkan hipotesis  penelitian  yang  telah  diajukan,  

maka  dalam  penelitian  ini  terdapat  lima variabel,  yaitu empat variabel 

independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel-variabel   

independen   (bebas)   meliputi:   tax amnesty  (X1), pengetahuan perpajakan (X2), 

sosialisasi perpajakan (X3) dan ketegasan sanksi perpajakan (X4).  Sedangkan  

variabel  dependen (terikat) adalah kepatuhan wajib pajak (Y). 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain dan diprediksi sebagai variabel yang dapat menjelaskan variasi 

variabel dependen baik secara negatif maupun positif (Sekaran dan Bougie, 2011 

dalam Burhan, 2015). Terdapat dua variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: :   tax amnesty  (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sosialisasi 

perpajakan (X3) dan ketegasan sanksi perpajakan (X4). 

3.5.1.1 Tax Amnesty 

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 
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tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tax amnesty ini merupakan kesempatan 

terbaik yang tidak datang dua kali untuk dimanfaat- kan oleh wajib pajak yang 

belum melaporkan seluruh hartanya.  

3.5.1.2 Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib 

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh 

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakan (Carolina, 2009 dalam Sari, 2017). Pengetahuan perpajakan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak mengetahui dan 

memahami ketentuan perpajakan, memahami cara menghitung pajak dan tata cara 

pembayaran serta batas waktu pembayaran pajak.  

3.5.1.3 Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib 

Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan 

maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saragih, 2013 

dalam Setiyoningrum dkk, 2014).  

3.5.1.4 Ketegasan Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan 

rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak  dilakukan. Sanksi diperlukan agar 
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peraturan atau Undang-undang tidak  dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan  dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012 

dalam Setyaningrum dkk, 2014).  

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel  dependen  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kepatuhan wajib pajak (Y). 

3.5.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: 

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat 

memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, 

dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh 

adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Imelda, 

2104). 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel dan Indikator  

Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala Referensi 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak (Y) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak merupakan 

pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang 

dilakukan oleh 

pembayar pajak dalam 

rangka memberikan 

kontribusi bagi 

1. Mendaftarkan 

diri sebagai 

WP.  

2. Mengisi SPT 

dengan benar, 

lengkap, dan 

jelas serta 

menyampaikan 

Likert 1 

sampai 

5 

Suyatno 

dkk (2016) 
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pembangunan Negara 

yang diharapkan 

didalam 

pemenuhannya 

dilakukan secara 

sukarela. (Mandagi 

dkk, 2014) 

tepat waktu. 

3. Tidak pernah 

terlambat 

membayar 

pajak dan tidak 

perna dikenai 

sanksi.  

4. Telah 

menghitung 

besaran pajak 

sesuai 

ketentuan yang 

berlaku. 

5. Tidak 

mempunyai 

tunggakan 

pajak.  

6. Melakukan 

pembayaran 

pajak di tempat 

yang ditunjuk 

oleh Ditjen 

Pajak. 

Tax 

Amnesty 

(X1) 

Tax amnesty 

(pengampunan pajak) 

adalah penghapusan 

pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi 

pidana dibidang 

perpajakan, dengan 

cara mengungkap 

Harta dan membayar 

Uang Tebusan (UU 

pengampunan pajak 

2016). 

1. Wajib Pajak 

mau 

berpartisipasi 

dalam 

program tax 

amnesty;  

2. Tax amnesty 

dapat 

meningkatkan 

kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

melaksanakan 

kewajibannya;  

3. Tax amnesty 

mendorong 

kejujuran 

dalam 

pelaporan 

sukarela atas 

data harta 

kekayaan 

wajib pajak;  

Likert 1 

sampai 

5 

Sari (2017) 
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4. Tax amnesty 

dapat 

meningkatkan 

penerimaan 

negara. 

Pengetahua

n 

perpajakan 

(X2) 

Pengetahuan pajak 

adalah informasi 

pajak yang dapat 

digunakan wajib pajak 

sebagai dasar untuk 

bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk 

menempuh arah atau 

strategi tertentu 

sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan 

kewajibannya 

dibidang perpajakan. 

1. Mengetahui 

ketentuan 

terkait 

kewajiban 

perpajakan 

yang berlaku;  

2. Mengetahui 

seluruh 

peraturan 

mengenai 

batas waktu 

pelaporan;  

3. NPWP 

berfungsi 

sebagai 

identitas 

Wajib Pajak 

dan tiap wajib 

pajak harus 

memilikinya;  

4. Pajak 

berfungsi 

sebagai 

sumber 

penerimaan 

negara 

terbesar;  

5. Pajak yang 

disetor dapat 

digunakan 

untuk 

pembiayaan 

oleh 

pemerintah;  

6. Paham dengan 

sistem 

perpajakan 

yang 

digunakan saat 

ini 

(menghitung, 

Likert 1 

sampai 

5 

Sari, 2017 
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memperhitung

kan, melapor, 

dan 

menyetorkan 

sendiri). 

Sosialisasi 

perpajakan 

(X3) 

Sosialisasi perpajakan 

adalah upaya yang 

dilakukan oleh Ditjen 

Pajak untuk 

memberikan sebuah 

pengetahuan kepada 

masyarakat dan 

khususnya wajib 

pajak agar mengetahui 

tentang segala hal 

mengenai perpajakan 

baik peraturan 

maupun tata cara 

perpajakan melalui 

metodemetode yang 

tepat (Saragih, 2013). 

1. Mengikuti 

secara rutin 

sosialisasi 

perpajakan 

yang 

dilakukan 

Dirjen Pajak 

melalui KPP 

Pratama 

Bengkalis. 

2. Sosialisasi 

perpajakan 

sangat 

membantu 

memahami 

mengenai 

ketentuan 

perpajakan 

3. Sosialisasi 

perpajakan 

yang 

dilaksanakan 

sudah efektif 

dan tepat 

sasaran. 

4. Sosialisasi 

pajak dapat 

memberikan 

pengertian 

pentingnya 

pajak kepada 

Wajib Pajak 

Likert 1 

sampai 

5 

Burhan 

(2015) 

Ketegasan 

sanksi 

perpajakan 

(X4) 

Sanksi pajak 

merupakan jaminan 

bahwa ketentuan 

peraturan perundang-

undangan perpajakan 

(norma perpajakan) 

akan  

dituruti/ditaati/dipatuh

i, dengan kata lain 

1. Sanksi pajak 

sangat 

diperlukan 

agar tercipta 

kedisiplinan 

Wajib Pajak 

dalam 

memenuhi 

kewajiban 

Likert 1 

sampai 

5 

Setyaningru

m dkk 

(2014) dan 

Marjan 

(2014) 
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sanksi perpajakan 

merupakan alat 

pencegah agar Wajib 

Pajak tidak melanggar 

norma perpajakan 

(Arum, 2012 dalam 

Setyaningrum dkk, 

2014) 

perpajakan. 

2. Pengenaan 

sanksi harus 

dilaksanakan 

dengan tegas 

kepada semua 

Wajib pajak 

yang 

melakukan 

pelanggaran. 

3. Sanksi yang 

diberikan 

kepada Wajib 

Pajak harus 

sesuai dengan 

besar kecilnya 

pelanggaran 

yang sudah 

dilakukan. 

4. Penerapan 

sanksi pajak 

harus sesuai 

dengan 

ketentuan 

yang berlaku 

Sumber: Defenisi Operasional dan Indikator 

Pengukuran setiap variabel menggunakan data primer  yang berasal dari 

kuesioner   dengan   skala Likert 1 sampai 5. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Pilihan Jawaban 
Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber: Skala Likert 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan  gambaran atau deskripsi  suatu 

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

minimum, sum, range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 

2016). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penelitian para responden 

terhadap variabel tax amnesty, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, 

dan ketegasan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

3.6.2 Uji Kualitas Data  

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.2.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid  jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. 

(Ghozali, 2016). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai pearson 

correlation  dan Sig. Jika nilai pearson correlation lebih besar dari pada nilai r-

tabel, maka item disebut valid, atau jika nilai sig. kurang dari 0,05 berarti item 

tersebut valid dengan derajad kepercayaan 95% (Kuncoro, 2013 dalam Suyatno 

dkk, 2016). 
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3.6.2.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Nilai reliabilitas diperoleh 

dengan melihat pada kotak output perhitungan. Nilai alpha yang dihasilkan 

tinggal ditafsirkan sesuai dengan kriteria pembanding yang digunakan. 

Sebagaimana tafsiran umum, jika nilai reliabilitas > 0,6 dapat dikatakan bahwa 

instrumen yang digunakan sudah reliabel (Kuncoro, 2013 dalam Suyatno dkk, 

2016) 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini 

juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang 

digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Apabila nilai signifikansi kolmogorov-smirnov< 0,05, maka data dikatakan 

tidak normal, sedangkan jika nilai signifikansi kolmogorov-smirnov> 0,05 maka 

data tersebut normal (Nuraida, 2017). 
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3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.  Model 

regresi yang baik seharusnya yang tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel 

bebas. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan 

dua yaitu dengan melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. 

Jika nilai VIF>10 dan nilai tolerance<0,10 maka terdapat indikasi adanya 

multikolinieritas yang sebenarnya perlu dihindari (Ghozali, 2016). 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji hekteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 

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

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika varian berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  Untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini 

membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika 

signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas (Mutia, 2014). 
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3.6.4 Pengujian Hipotesis 

3.6.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini    untuk    mengetahui    variabel independen, yaitu tax 

amnesty  (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sosialisasi perpajakan (X3) dan 

ketegasan sanksi pajak (X4) mempengaruhi   secara   signifikan variabel    

dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.  Sedangkan  variabel  dependen (terikat) 

pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis  yaitu digunakan 

persamaan umum regresi linier berganda atas empat variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas umum regresi berganda :  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + e  

Keterangan: 

Y   = kepatuhan pajak,  

α   = konstanta,  

β1,2,3,4  = penaksiran koefisien regresi,  

X1   = tax amnesty   

X2    = pengetahuan perpajakan 

X3    = sosialisasi perpajakan   

X4    = ketegasan sanksi perpajakan 

e   = error. 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4 

diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan 

nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka 
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hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau 

dikatakan tidak signifikan (Marjan, 2014). 

3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009 dalam Marjan 2014). Untuk 

kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan significance level 0,05 

(5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:  

1. Jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). 

2. Jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien 

regresi signifikan). 

3.6.4.4 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya 

persentase hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya 

koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien 

determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen (Widorini dan Nugroho, 2014). 

 


