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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil data primer yang diperoleh langsung dari 

sumber asli. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif. 

Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik 

masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Tujuan dari 

penelitian kausal komparatif adalah untuk mencari jawaban secara mendasar 

tentang sebab akibat dan menyelidiki hubungan sebab akibat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Pendekatan ini bertujuan untuk 

menjelaskan suatu fenomena yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola 

hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan 

pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pengujian untuk 

mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi, efektivitas system, dan 

kemudahan penggunaan aplikasi e-filing terhadap tingkat kepuasan wajib pajak 

dalam penggunaan e-filing. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan yang beralamat di JL. Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) 

Pekanbaru, 28293. Telepon (0761) 40846, 40836, Fax: 0761-859955. Pada 
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tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 penulis melakukan 

penelitian. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya 

(Sekaran, 2003). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer menurut Sugiyono (2005) adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atau kuesioner 

yang dibagikan kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Menurut 

Sugiyono (2005) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang 

berkaitan dengan obyek yang diteliti. Responden adalah orang yang memberikan 

jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Kuesioner diberikan 

kepada Wajib Pajak yang pernah menggunakan sistem e-filing yang terdaftar di 

KPP Pekanbaru Tampan. Skala likert digunakan dalam menentukan skor dalam 

kuesioner yang diberikan. 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah tergeneralisasi yang terdiri atas objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang menggunakan sistem e-filing di wilayah KPP Pekanbaru Tampan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan jumlah yang menggunakan sistem e-filing adalah sebesar 

38.437. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2005) sampel adalah bagian dari karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini adalah para Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang 

melaporkan SPT melalui sistem e-filing. Alasan pemilihan Wajib Pajak Orang 

Pribadi sebagai responden dalam penelitian ini dikarenakan Wajib Pajak Orang 

Pribadi tergolong lebih banyak yang sudah menggunakan e-filing serta Wajib 

Pajak Orang Pribadi tersebut mayoritas melaporkan SPT, sehingga hasil penelitian 

lebih signifikan. 

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode accidental sampling. Menurut Sugiyono (2012:67) accidental sampling 

merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel 

sampel secara bebas sekehendak peneliti. Metode pengambilan sampel ini dipilih 



48 
 

 
 

untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan bahwa jumlah populasi yang 

diteliti tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang 

paling cepat dan murah. 

Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil. Rumus 

Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut (Sanusi, 2011:101).  

   n =       N 

       1 +  Ne² 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan       sampel 

yang dapat ditoleransi 10% 

 

   n =       38.437 

       1 + 38.437 x 0,1² 

 

n =  99,74 

 

 

3.6 Pengukuran Variabel  

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran skala 

likert, dengan dibuat dalam bentuk checklist. Skor dari pilihan antara lain, sangat 

setuju (SS) dengan 5 poin, Setuju (S) dengan 4 poin, Netral (N) dengan 3 point, 

Tidak setuju (TS) dengan 2 poin, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan 1 poin, 

dengan pola sebagai berikut: 

             STS TS     N       S           SS 

1 2 3 4 5 

  

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 
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S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

3.7 Defenisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator Pertanyaan Skala 

Pengukuran 

Kepuasan 

wajib pajak 

(Y) 

Kepuasan wajib 

pajak adalah 

perasaan senang 

atau tidak senang 

dalam 

menggunakan e-

filing berdasarkan 

keseluruhan 

manfaat yang 

diharapkan oleh 

wajib pajak. 

a. Content adalah kepuasan 

pengguna (user) ditinjau 

dari isi informasi yang 

dihasilkan sesuai kebutuhan 

pengguna (user). 

b. Accuracy adalah kepuasan 

pengguna (user) dari sisi 

keakuratan data ketika 

menerima input kemudian 

mengolahnya menjadi 

sistem informasi. 

c. Format adalah kepuasan 

pengguna dilihat dari output 

yang dihasilkan.  

d. kepuasan pengguna dari 

sisi kemudahan proses 

memasukkan data, 

mengolah data, dan mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

e. Timeliness adalah kepuasan 

pengguna dari sisi 

ketepatan waktu sistem 

dalam menyajikan atau 

menyediakan data 

 

Skala Likert 

Pemahaman 

Teknologi 

Informasi 

(X1) 

Pemahaman 

terhadap  

teknologi informasi 

yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak akan 

memfasilitasi dan 

mempermudah para 

Wajib Pajak dalam 

memanfaatkan 

sistem e-filing, serta 

mempengaruhi 

a. SDM yang paham dengan 

teknologi. 

b. Tersedianya koneksi 

internet yang baik. 

c. tersedianya sarana dan 

fasilitas hadware dan 

software yang baik. 

Skala Likert 
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kepuasan Wajib 

Pajak. 

 

Efektivitas 

sistem (X2) 

Pengertian 

efektivitas sistem 

adalah informasi 

harus sesuai dengan 

kebutuhan pemakai 

dalam mendukung 

suatu proses bisnis, 

termasuk 

didalamnya 

informasi tersebut 

harus disajikan 

dalam waktu yang 

tepat, format yang 

tepat sehingga 

mudah dipahami, 

konsisten dengan 

format sebelumnya, 

isinya sesuai dengan 

kebutuhan saat ini 

dan lengkap atau 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

ketentuan. 

 

a. Indikator keamanan data. 

b. Indikator  waktu. 

c. Indikator ketelitian. 

d. Indikator variasi laporan 

atau  output. 

e. Indikator relevansi. 

 

Skala Likert 

Kemudahan 

Penggunaan 

Aplikasi  

E-Filing 

(X3) 

Suatu tingkatan 

keyakinan dimana 

seseorang percaya 

bahwa penggunaan 

yang khusus tersebut 

dapat dengan mudah 

untuk dapat 

dipahami.  

 

a. Sistem jelas dan mudah    

dimengerti. 

b. Tidak dibutuhkan banyak 

usaha.  

c. Sistem mudah digunakan. 

d. Sistem fleksibel.  

 

 

Skala Likert 

Sumber: Penulis, diolah 2018. 

 

3.8 Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linear 

berganda dengan program SPSS, alasan penggunaan alat analisis regresi linear 

berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan karena variabel 
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independennya lebih dari satu. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

3.9 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi 

sebuah informasi. Statistik deskriptif disini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum relevan kepada responden dengan menggunakan tabel frekuensi 

distribusi yang merincikan mengenai jenis usaha responden, lama penggunaan e-

filing, umur responden, pendidikan responden, dan semua variabel independen 

serta variabel dependen yang terkait pada penelitian. Statistic descriptive  untuk 

menunjukan nilai rata-rata, maksimum, minimum, serta standar deviasi. Hal ini 

perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

 

3.10  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan variabel reliabel 

dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukan sejauh mana skor/nilai/ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/pengamatan yang ingin diukur. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner yang digunakan terhadap indikator-indikator yang membentuk 

konstruk  variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
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pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilar r hitung (untuk 

setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item-total 

corelations), dengan r tabel dengan mencari degree of freedom (df) = n–2, 

dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel dan bernilai 

positif, maka pertanyaan (indikator) tersebut dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur mengukur kehandalan, ketetapan atau 

konsistensi suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban 

responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah 

konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). 

Untuk menguji reliabilitas atau konsistensi instrument dalam pengukuran 

variabel-variabel penelitian digunakan pengujian Cronbach alpha. 

Pertanyaan yang mempunyai Cronbach alpha. Pertanyaan yang mempunyai 

Cronbach alpha lebih dari 0,60 dikatakan suatu instrument yang reliable 

(Ghozali, 2006). 

3.11  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar 

dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian ini meliputi: 
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3.11.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov 

(K-S) untuk mengetahui normalitas data. 

3.11.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Selanjutnya di jelaskan bahwa deteksi adanya 

multikolonieritas dapat dilihat dari besaran  varience inflation factor 

(VIF) dan tolerance, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerence < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi 

multikolinieritas. 

2. Jika nilai tolerence > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.11.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai 
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probabilitas nilai signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5% dan grafik 

scatterplot, titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

3.11.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

melihat angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan: 

a. Angka D- W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka D- W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. 

c. Angka D- W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.12 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1,X2,...,Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analsis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 



55 
 

 
 

Keterangan: 

Y  = Variabel  dependen (nilai yang diprediksi). 

X1 dan X2  = Variabel independen. 

a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X1,X2.....Xa= 0). 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e  = Error 

3.13 Uji Hipotesis 

3.13.1 Uji Parsial (t-test) 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan 

perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung 

dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05, maka H0 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikasi (α) > 0.05, maka H0 

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.13.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan signifikansi sebesar 0,05. 

1. Jika F hitung > dari F tabel maka Hipotesis diterima. 

2. Jika F hitung < dari F tabel maka hipotesis ditolak. 

3.13.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar koefisiensi determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R² akan meningkat, tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Adjusted R² seperti yang 

banyak dianjurkan oleh peneliti. 
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Dengan menggunakan Adjusted R² dapat mengevaluasi model regresi 

mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R², nilai Adjusted R² dapat naik 

atau turun apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. 

Dalam kenyataan, nilai Adjusted  R² dapat bernilai negatif, walaupun 

yang di kehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (dikutip oleh 

Ghozali, 2011), jika dalam uji empiris didapatkan nilai Adjusted R² 

negatif, maka nilai Adjusted R² dianggap bernilai nol. 


