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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu penelitian sangat diperlukan desain penelitian, 

agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Adapun 

pengertian dari desain penelitian menurut Husein Umar (2000:54), adalah: Desain 

penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian 

rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Pengertian lain dari desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:72), 

adalah: Desain penelitian adalah semua proses yang diperlakukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dari kedua pengertian diatas, maka 

desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian 

hanya mengenal pengumpulan dan analisis data saja. Desain penelitian merupakan 

rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses 

penelitian.  

Dalam penelitian ini desain yang digunakan untuk penelitian adalah korelasi 

untuk mengetahui persepse wajib pajak terhadap penggunaan surat pemberitahuan 

elektronik (e-SPT). Penelitian ini dilakukan dengan dua variabel untuk mendapat 

hasil yang mudah dipahami dan akurat, diantaranya: variabel bebas (independent) 

yaitu persepsi wajib pajak dan variabel terikat (dependent) yaitu penggunaan surat 

pemberitahuan elektronik (e-SPT). Adapun dalam penelitian ini dengan 



42 

 

menyebarkan angket/kuisioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 

Pratama tampan pekanbaru, sebanyak 35 responden. 

Kemudian responden memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti, 

setelah responden selesai mengisi angket/kuisioner, maka responden langsung 

mengumpulkan kepada peneliti dan kemudian dianalisis datanya menggunakan 

perhitungan statistik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif, yaitu 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Data diperoleh dari wajib 

pajak badan yang telah menerapkan e-SPT yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut berupa angket/kuesioner yang 

akan diisi atau dijawab oleh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 

tampan Pekanbaru yg  menggunakan e-SPT. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2003:90), menyatakan bahwa populasi diartikan sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur wajib pajak badan 

yg terdaptar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. 

Menurut Sugiyono (2003:91), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat 
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menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan jangka waktu penelitian dan 

waktu yang dapat disisihkan oleh calon responden untuk mengisi kuesioner, 

penulis menetapkan jumlah sampel minimal adalah 35 responden. 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer. 

Data Primer Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti langsung dari responden (Supramono,1995). Sumber data primer 

dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah tata letak fasilitas dan sarana pada 

proyek yang efisien dan efektif melalui observasi langsung terhadap 3 sampel  

proyek yang diambil.  

2. Data sekunder 

Data Sekunder berupa data yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

tersebut yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk 

analisis data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

b. Struktur Organisasi KPP Pratama Tampan Pekanbaru Peraturan terkait 

pelaksanaan e-SPT , antara lain: 

1. Tata cara pengggunaan aplikasi e-SPT . 

2. Prosedur Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan e-SPT. 
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3. Peraturan Pajak tentang e-SPT. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif karena metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan teknik 

angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2009:147), penelitian deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan angket/kuesioner yang akan 

diisi atau dijawab oleh responden yaitu pegawai di KPP Pratama Tampan 

Pekanbaru. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1993: 86), studi survei adalah salah satu pendekatan 

penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan 

banyak. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berupa angket. Kuesioner (angket) merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2009: 142) 

3.4 Defenisi Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Persepsi Wajib Pajak Badan  

Pengertian persepsi menurut Departemen Pendidikan  Nasional 

(2001:259), yang dikutip oleh Wulandari (2012): Persepsi adalah tanggapan atau 

temuan gambaran langsung dari suatu atau temuan gambaran langsung dari 

suatu serapan seseora ng dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. 
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Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau 

tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk 

mengetahui beberapa hal (obyek), melalui panca indera. 

Persepsi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: Persepsi 

sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi bersifat sangat subjektif 

dan situasional karena bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. 

Persepsi ditentukan oleh faktor personal (sikap, motivasi, kepercayaan, 

pengalaman dan pengharapan) dan faktor situasional (waktu, keadaan sosial dan 

tempat kerja). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Mardiasmo (2011:20) pengertian wajib pajak adalah : “Wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut.” 

3.4.2 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

Salah satu upaya e-system dalam hal modernisasi perpajakan yang 

dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan e-filing (electronic filing). Sesuai 

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang 
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Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan 

bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan 

SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP) yang ditunjuk  oleh  DJP”. Adanya  sistem  e-  SPT, para wajib 

pajak akan lebih mudah  menunaikan  kewajibannya  tanpa harus mengantri di  

kantor-kantor  pelayanan  pajak  sehingga  dirasa  lebih efektif dan efisien. 

Electronic Surat Pemberitahuan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa 

Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau 

dengan menggunakan media komputer. Elektronik SPT adalah aplikasi (software) 

yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-

SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT 

serta mencetak SPT beserta lampirannya. 

3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Huck dan Cormier (1996) menjelaskan bahwa kualitas data yang diperoleh 

dari penerapan instrumen penelitian yang digunakan dapat dievaluasi melalui uji 

validitas dan reliabilitas. 

a) Uji Validitas 

Pengujian validitas menggunakan korelasi product moment. Item instrumen 

dianggap valid jika lebih besar dari 0,3 atau dengan membandingkannya 

dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka valid.Selain membandingkan 
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dengan r tabel, validitas instrumen dilihat dari nilai Kaiser-Meyer-Olkin’s 

Measure Sampling Adequacy (KMO’s MSA). Instrumen dikatakan valid jika 

nilai KMO’s MSA diatas 0,50 (Kaiser & Rice, 1974). 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-

masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut Nunnaly (1978), instrumen 

yang dipakai dikatakan andal (reliable) apabila memiliki cronbach’s alpha 

lebih dari 0,60. 

3.5.2 Uji Non-respon Bias 

Non-respon bias adalah kesalahan yang timbul karena subyek sampel 

yang tidak memberikan respon (non-respon) ternyata lebih representatif daripada 

sampel yang memberikan tanggapan, sehingga sampel yang diteliti kurang akurat 

mencerminkan karakteristik populasinya (Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Pengujian non-respon bias dilakukan dengan melihat apakah ada 

perbedaan karakteristik sampel antara responden yang menjawab dan yang tidak 

memberikan jawaban. Langkah yang dilakukan adalah memisahkan jawaban 

responden yang datang awal sebagai wakil (proxy) dari responden yang 

benarbenar ingin menjawab dengan jawaban responden yang datang akhir sebagai 

proxy responden yang tidak menjawab. 

Kemudian dilakukan uji t (t-test) untuk melihat ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan antara kedua klasifikasi responden. Jika hasil t-test 

menunjukkan p > 0,05 maka hal ini berarti tidak terdapat perbedaan jawaban yang 
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diberikan oleh kedua kelompok responden, sehingga penelitian dapat dikatakan 

telah memenuhi syarat representasi populasi. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi, dan data adalah 

normal. Dalam penelitian uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan dependen keduannya memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah keduanya berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan melihat normal probability plot (P Plot).  

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data 

yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah 

mengikuti garis diagonal. Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat 

grafik histogram, suatu data dikatakan normal jika kemencengan grafiknya 

membentuk pola seperti lonceng. Hanya gambar grafik kadang-kadang dapat 

menyesatkan karena kelihatan distribusinya normal tetapi secara statistik 

sebenarnya tidak normal (Ghozali, 2005:110-112). 

3.5.4 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 



49 

 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui. 

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik regresi 

sederhana yang berasal dari data sampel yang mempunyai hubungan fungsional 

antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan dalam bentuk model sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = Variabel dependen (penggunaan surat pemberitahuan elektronik e-SPT) 

X = Variabel independen (persepsi wajib pajak badan) 

a = Intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada  

  saat X = 0 sebesar a. 

b = Koefisien regresi 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

  Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka dilakukan pengujian secara 

parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi (R
2
) 

(Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut: 

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji-t) 

  Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (independen) 

secara parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap 

variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan 

uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : (Nachrowi, 2006). 
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Hipotesis :   

H0:βi  = 0 artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel terikat. 

H1:βi ≠ 0 artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel terikat. 

Dimana thitung > ttabel dan sig.t <  = 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dan sebaliknya jika thitung  < ttabel dan sig.t >  = 0,05, Ho diterima dan H1 ditolak. 

3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

  Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

(independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Pengujian semua koefisien regresi 

secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F dengan pengujian, yaitu (Nachrowi, 

2006) : 

Hipotesis :   

H0:βi = 0 artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1:βi ≠ 0 artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Bila probabilitas > α 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Bila probabilitas < α 5% maka variabel bebas signifikan atau mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 
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3.5.6 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi ( R
2
 )  pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien 

determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2 –

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2009:87) 


