
45 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model asosiatif kausal, 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandasakan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak 

(sugiono: 2011). 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi tempat yang akan dilakukan peneliti 

adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Jalan Ring Road Arengka II, 

Kota Pekanbaru. 

 

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono: 2014). Sedangkan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar 

pada KPP Pratama Tampan dengan jumlah 12.539 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan 
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menggunakan metode Convinience Sampling yang berarti unit sampling yang 

mudah dihubingi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat 

kooperatif (Fitra: 2017). 

Sehingga untuk menentukan sampelnya, maka digunakan rumus Slovin 

tersebut adalah: 

 n=        N 

 I+N (Moe)
2 

Keterangan: 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

Moe : Margin Of Error Max yaitu tingkat kesalahan 

maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 1%, 5%, 10%) 

Rumus tersebut dimasukkan angka-angka yang sesuai dengan data 

penelitian maka akan didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan. Besarnya 

sampel wajib pajak orang yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan yang 

dibutuhkan yaitu:  

n= 12.539 

      1+12.539 (0.1)
2
 

n= 99,21 

n= 100 (dibulatkan) 

Jumlah sampel yang dibutuhkan dibulatkan menjadi 100, responden dan 

kuesionerakan di sebarkan kepada wajib pajak orang sebanyak 100 responden 

pada KPP Pratama Tampan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang 
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ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha UMKM yang 

terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

3.5   Devenisi Oprasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi variabael terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah, pemahaman peraturan, kualitas 

pelayanan dan tarif pajak. 

Tabel 3.1 

Defenisi Oprasional Variabel 

Variabel Indikator Sumber Indikator Pengukuran 

Pemahaman 

Peraturan 

Wajib Pajak 

(X1) 

1.  NPWP bagi setiap 

wajib pajak yang 

memiliki 

penghasilan. 

2.  Tentang hak dan 

kewajiban pajak. 

3.  Peraturan pajak 

melalui sosialisasi. 

4.  Peraturan pajak 

melalui Training. 

Manuaba dan 

Gayatri: 2017 
Skala Likert 

Pertanyaan  

(1-5) 

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

1. Keandalan 

(Realibility) 

2. Ketanggapan 

(Responsiveness). 

3.  Jaminan (Assurance). 

4.  Empati (Emphaty). 

5.  Bukti Langsung 

(Tangible). 

Artiningsih: 2013 Skala Likert 

Pertanyaan 

(1-5) 

Tarif Pajak 

(X3) 

1.  Tarif pajak yang 

terlalu tinggi 

menyebabkan 

kecurangan pajak. 

2.  Penurunan tariff pajak 

meningkatkan 

kemauan membayar 

Huda: 2015 Skala Likert 

Pertanyaan 

(1-5) 
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Variabel Indikator Sumber Indikator Pengukuran 

pajak. 

3.  Kemampuan 

membayar pajak 

dengan tarif yang 

diberlakukan. 

4.  Pengenaan tarif pajak 

penghasilan UMKM 

adalah adil. 

5. Tarif pajak tidak 

menentukan besarnya 

kesadaran membayar 

pajak. 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM (Y) 

1.  Wajib pajak untuk 

mendaftarkan diri 

dengan sadar diri. 

2.  Membayar pajak tepat 

waktu. 

3.  Jumlah pajak terutang 

yang 

disampaikan/dibayark

an wajib pajak sesuai 

dengan ketentuan 

perpajakan dan sesuai 

dengan kenyataan 

pembukuannya 

(melaporkan 

sebenarnya). 

4.  Menyampaikan SPT 

tepat waktu. 

5. Melaporkan dan 

menyetor pajak sesuai 

dengan tarif yang 

telah ditentukan. 

Nurmantu: 2010 Skala Likert 

Pertanyaan 

(1-5) 

 

3.6    Pengukuran Variabel  

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

likert..Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena (Sugiono: 2011). 

Dalam penelitian ini, jawaban dari penelitian diberikan skor 1-5, dimana skor 5 
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adalah sangat setuju (SS), skor 4 adalah setuju (S), Skor 3 adalah Netral (N), Skor 

2 adalah Tidak Setuju, dan Skor 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS). 

3.7   Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabael dan jenis responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Sugiono:2011) 

3.7.1 Analisis Deskriptif  

Metode analisis deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan 

data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tampan. 

 

3.8 Uji Kualitas Data 

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan 

masalah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

3.8.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan kuesioner dengan 

membandingkan r hitung (product moment) dengan r tabel (tabel producy moment 

dengan signifikan 5%) untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel penelitian sebanyak n responden yang memiliki r hitung untuk 

menilai df= n-2, dan suatu kuesioner dikatakan valid apabila r hitung>r tabel 
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(Ghazali: 2016). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Uji reabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan 

kuesioner dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas (Ghozali; 2016) dapat 

dilkukan dengan One Shot atau pengukuran sekali saja yaitu pengukurannya 

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengatur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0.60 (Nunnally: 1994). 

 

3.9    Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

3.9.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

data karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya 

parametric-test. Data yang normal memiliki sebaran yang normal pula. Dengan 

demikian, data tersebut dapat mewakili populasi (Sarjono, Julianita: 2011). 

Untuk mengetahui data yang terdistribusi normal atau tidak salah satu 

dengan uji statistik non-parametik Kalmogrov Smirnov Test (K-S).oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% maka jika nilai signifikan dari 

nilai Kalmogrov Smirnov>5%, data yang digunakan adalah distribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikan <5% maka data tidak berdistribusi normal. 
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3.9.2 Uji Heterokedatisitas  

 Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model yang 

artinya bahwa jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

atau dalam perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Hemoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali: 

2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedatisitas adalah dengan melihat 

hasil grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen pada sumbe Y dengan 

residual (Y-prediksi- Y sesungguhnya) pada sumbu X dimana terjadi penyebaran 

dari titik nol atau tidak. Jika titik-titik penyebar dengan pola yang tidak jelas 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedasitas. 

3.9.3 Uji Multikorelasi  

 Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau 

tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan di antar variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan 

jika jumlah variabel independen (variabel bebas) lebih dari satu. Pengujian ini 

dengan bantuan program SPSS pada collinearity diagnostics dengan hasil: jika 

nilai tolerance variabel independen ≥0,10 dan nilai VIF ≤10 menunjukkan bahwa 

tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, 

bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut. 
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3.9.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan keslahan 

pengganggu pada periode-l (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali: 2016). 

3.10 Uji Hipotesis  

Variabel bebas yang hendak digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pemahaman peraturan, kualitas pelayanan, dan tarif pajak. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dimana analisis 

ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memasukkan lebih dari satu 

variabel prediksi. 

3.10.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda selain mengukur hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang 

berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) 

(Ghozali: 2016). Dalam penelitian ini, metode analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen yaitu pemahaman 

peraturan (X1), kualitas pelayanan(X2), tarif pajak (X3), terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan banyak bantuan 

program SPSS. Persamaan rumus regresi linear berganda yaitu:  
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 Y= a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ e  

 Dimana: 

 Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 X1 : Pemahaman PeraturanPerpajakan  

 X2   : Kualitas Pelayanan 

 X3   : Tarif Pajak 

 a   : Konstanta 

 e   : Galat (Error) 

 

 

3.10.2 Uji Statistik Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruhsuatu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali: 2016). Langkah-langkah dalam pengujian 

hipotesis ini adalah:  

1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai 

ttabel.   

Jika T hitung > t table = Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika T hitung < t table= Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika angka 

probabilitas signifikan >5% maka H0 ditolak, jika angka probabilitas 

>5% maka H0 diterima.  

3.10.3 Uji Statistik F (Uji Simultan)  

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

dalammodel berpengaruh secara bersama-sama terhadap veriabel terikat. Selain 

itu, uji F daapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah 
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signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika p value <(a)-0,05 dan f 

hitung>f tabel, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk 

menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 

95% atau (a) = 5% (0,05). 

 

3.10.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji R merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali: 2011: 100). Nilai 

koefisiendeterminasi adalah antara 0 sampai 1 (0≤R
2
≥1). Nilai R

2 
yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

meprediksi variasi variabel dependen. 


