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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada KPP Pratama di wilayah 

Pekanbaru, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak  (fiskus) 

yang berada di KPP Pratama di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel 

dependen, yaitu penerimaan pajak.  

3.2 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2). Operasional 

variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari 

variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memastikan agar variabel diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya 

(Sugiyono, 2010:2). 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka 

macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi (Sugiyono, 

2010:4) 
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1. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka 

variabel independen dari penelitian ini adalah: 

a. Kewajiban kepemilikan NPWP (X1) 

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

(Mardiasmo, 2009:23). Instrumen pengukuran variabel ini 

menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Mardiasmo 

(2009), Tansuria (2010), dan Waluyo (2009). Terdiri dari 10 

(sepuluh) item pernyataan yang menggunakan skala likert 5 poin 

yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) 

Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju. 

b. Pemeriksaan pajak (X2) 

Pengertian   pemeriksaan   pajak   adalah   menekankan   pada 

pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan 

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 

2008:11). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan 

pernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu (2010), Pardiat (2008), 

Waluyo (2008), Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2009). Terdiri dari 

15 (lima belas) item pernyataan yang menggunakan skala likert 5 

poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) 

Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju. 

c. Penagihan pajak (X3) 

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur 

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 

barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197). Instrumen pengukuran 

variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh 

Suandy (2008). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan yang 

menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, 

(4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju. 

2. Variabel Dependen 

Sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia, sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan 
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variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2010:4). maka variabel dependen dari penelitian ini adalah: 

a. Penerimaan Pajak (Y) 

Penerimaan pajak merupakan sebuah realisasi dari proses pemeriksaan 

pajak yang optimal. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:5) dari sudut 

pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai 

motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya menurut Inpers 

RI nomor 5 Tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin 

signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di 

bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya 

melalui upaya penegakan hukum (law enforcement) yang terdiri atas 

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan 

instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang 

tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance 

seorang wajib pajak (Listyaningtyas, 2012). Instrumen pengukuran variabel ini 

menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Gisijanto dan Syahab 

(2008). Terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala likert 5 

poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak 

setuju, (1) Sangat tidak setuju. 

3.3 Metode Penentuan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 



47 
 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu (Sugiyono, 2009:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh fiskus yang ada pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Pekanbaru yaitu sebanyak 106 orang. 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner 

(questionnaires). Kuesioner didistribusikan secara personal dan kuesioner dapat 

langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Kuesioner 

didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan, pemeriksaan, 

penagihan pada KPP Pratama Pekanbaru. 

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau 

sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. 

Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat 

atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-

ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS 24.00 untuk 

memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat 
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menganalisis perumusan masalah penelitian.  Alternatif jawaban yang telah 

tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pengukuran Terhadap Variabel Independen 

 

No. Jawaban Responden Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Ragu-Ragu (RR) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Ghozali, 2010:47 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan uji hipotesis penelitian. 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara 

untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011:160). Pada prinsipnya normalitas 
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dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghazali, 2011:163): 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

kriteria pengujian uji Kolmogorv-Smirnov adalah (Priyatno, 2013:38) : 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi secara normal. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Jika ada pola tertentu maka 
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mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:175). 

3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal.  Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat 

dilihat dari: 

1) Nilai Tolerance/lawannya 

2) Variance Inflation Factor (VIF) 

Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tertinggi (karena 

VIF = 1/Tolerance), nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10 dan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi jika nilai 

tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011:105). 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:144) auto korelasi adalah untuk melihat 

apakah ada hubungan linear antara error serangkain observasi yang diurutkan 
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menurut waktu (data time series). Untuk melihat atau mendeteksi adanya 

gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW Test) yaitu : 

1) Jika angka D-W 1,206 maka terdapat autokorelasi positif. 

2) Jika angka D-W berada diantara 1,206-1,55 maka hasil yang diperoleh 

adalah tanpa kesimpulan. 

3) Jika angka D-W berada diantara 1,55-2,450 maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

4) Jika angka D-W berada diantara 2,450-2,794 maka hasil yang diperoleh 

adalah tanpa kesimpulan. 

5) Jika angka D-W > 2,794 maka terdapat autokorelasi negatif. 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas ini 

menggunakan pendekatan Pearson Correlation. Jika korelasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat 

signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, 

dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55). 

b. Uji reliabilitas instrumen 

Menurut Ghozali (2011:47), uji reliabilitas adalah alat untuk suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
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kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas ini menghasilkan nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 

0.60. Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka 

butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat 

diandalkan. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60 maka 

butir pertanyaan tidak reliabel. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

a. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013:116). 

Berdasarkan hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan 

NPWP (X1), pemeriksaan pajak (X2), penagihan pajak (X3) dan 

penerimaan pajak (Y), maka akan digunakan model analisa regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 
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Y : penerimaan pajak 

a : konstante 

b1 : koefisien regresi (menunjukan angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel 

independen ) 

x1 : variabel kewajiban kepemilikan npwp 

x2 : variabel pemeriksaan pajak 

x3 : variabel penagihan pajak 

e : error 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1) Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan 

kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik thasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai 

ttable, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu 
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variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2011:98). 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut: Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Pekanbaru. 

Ha : Terdapat pengaruh positif signifikan antara kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Pekanbaru. 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah semua parameter dalam model 

sama dengan nol, atau 

H0 : b1 = b2 = …… = bk = 0 

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 

(HA) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

Ha : b1 ≠ b2 ≠……..≠ bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). 
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Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel independen. (Ghozali, 2011:98). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Quick look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima 

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha (Ghozali, 2011:98). 

d. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak 

pada Model Summaryb. Jika nilai R² = 0 maka tidak ada sedikitpun 

presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya R² = 1 maka presentase pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 

100% variabel variasi variabel dependen. Adjusted R Square adalah nilai 

R Square yang telah disesuaikan. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk 
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regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan Adjusted R² 

sebagai koefisisen determinasi. Sedangkan Standard Error of the Estimate 

adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksi nilai Y (Priyatno, 2013:120). 

 


