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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono(2012:13) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat  

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan umtuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. 

3.2. Populasi dan Sample 

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Pekanbaru dan KPP Pratama Tampan. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

yaitu 33.928 Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). 

Menurut Efferin Sujoko dan Stevanus (2008;74) sampel adalah meneliti 

sebagian dari elemen-elemen populasi. Kriteria-kriteria yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru. 

2. Pelaku UMKM yang menjadi sampel merupakan wajib pajak orang 

pribadi. 

3. Pelaku UMKM yang menyampaikan SPT 

37 
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Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel 

berbasis pada probabilitas dengan menggunakan metode simple random  sampling 

yaitu metode pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan 

acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut 

(Riduwan,2013:241) dan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan Slovin yaitu : 

 

 

           n    =              N 

                  1 + N(e)2 

n   =                33,928 

1 + 33.928 ( 0,1 ) 2 

n    =  33.928 

             1 + 3.328 (0,01) 

n   =  33.928  

 1+339.28 

n   = 33.928 

 340.28 

n   =    99,17  = 100 

= 99.71 

 

 

 

Dimana : 

n   = Jumlah Sampel 

N  =Jumlah Populasi 

E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  
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3.3.Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

yaitu data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa menggunakan 

perantara.Sumber langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Data tersebut diperoleh dari hasil 

kuisioner berupa pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Data primer 

secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indiantoro 

dan Supomo: 2002:146 – 147). 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya 

(Sugiono:2013:142). Prosedur metode kuesioner adalah peneliti akan memberikan 

sejumlah pertanyaan kepadapelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan 

menggunakan media angket dan pelaku UMKM tersebut diminta untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyan tersebut sesuai dengan pendapat mereka. 

3.5.Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-

variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta 

tidak menimbulkan berbagai tafsiran.Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel 

yaitu variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent). Variabel yang 

di gunakan adalah: 
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Variabel Dependen  : Kepatuhan pelaku UMKM terhadap PP no. 46 tahun 

2013 

   Variabel Independen :  1.  Pemahaman 

2. Kesadaran 

3. Tingkat Pendidikan 

4. Sosialisasi 

Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

atau variabel dependen. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk 

masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala 

Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini terdiri dari 

enam variabel independen yaitu: 

3.5.1. Pemahaman (X1) 

       Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan 

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Jika seseorang telah memahami dan 

mengerti tentang tata cara perpajakan maka akan mudah bagi wajib pajak untuk 

memahami dan patuh pada Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.  

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 5 
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(lima) item pertanyan yang menggunakan skala Linkert yang terdiri dari sangat 

tidak setuju (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Tidak tahu, (4) Tidak setuju, (5) 

Sangat tidak setuju. 

3.5.2. Kesadaran (X2) 

Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak 

dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa 

pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran 

disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh 

sistem dan ketentuan pajak tersebut.Kesadaran adalah kemauan  wajib pajak 

memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan, dengan cara 

untuk membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya.  

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 5 

(lima) item pertanyan yang menggunakan skala Linkert yang terdiri dari sangat 

tidak setuju (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Tidak tahu, (4) Tidak setuju, (5) 

Sangat tidak setuju. 

3.5.3 Tingkat Pendidikan (X3) 

Tingkat pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidik. Tingkat  pendidikan  

masyarakat  yang  semakin  tinggi  akan  menyebabkan masyarakat  lebih  mudah  

memahami  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan di bidang perpajakan 

yang berlaku.  Tingkat pendidikan yang rendah akan membuat  wajib pajak 
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enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya  pemahaman  

mereka  terhadap  sistem  perpajakan  yang  diterapkan.Dalam  segi  pendidikan,  

kepatuhan  pajak  rendah  karena  kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  

pentingnya membayar  pajak.  

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 5 

(lima) item pertanyan yang menggunakan skala Linkert yang terdiri dari sangat 

tidak setuju (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Tidak tahu, (4) Tidak setuju, (5) 

Sangat tidak setuju. 

3.5.4 Sosialisasi (X4) 

Sosialisasiadalah suatu konsep umum yang diartikan sebagai suatu proses 

dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, 

merasakan dan bertindak, dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat 

penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi yang 

diberikan oleh aparat pajak baik dapat berupa dalam bentuk penyuluhan, seminar, 

spanduk-spanduk ataupun media massa elektronik lainnya yang diberikan secara 

rutin dan mudah diakses oleh wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak dibidang perpajakan terutama bila terjadi perubahan 

peraturan sehingga dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban parpajakannya. 

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 5 

(lima) item pertanyan yang menggunakan skala Linkert yang terdiri dari sangat 
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tidak setuju (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Tidak tahu, (4) Tidak setuju, (5) 

Sangat tidak setuju. 

Variabel Dependen 

3.5.5.    Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap PP no. 46 tahun 2013(Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

atau variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan pelaku UMKM terhadap PP no. 46 tahun 2013.Kepatuhan wajib 

pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 

5 (lima) item pertanyan yang menggunakan skala Linkert yang terdiri dari sangat 

tidak setuju (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Tidak tahu, (4) Tidak setuju, (5) 

Sangat tidak setuju. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Penguk

uran 

Skala 

Pemaha

man 

(X1) 

kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu, mencakup 

kemampuan untuk menangkap makna 

dari bahan yang dipelajari 

 Kewajiban 

melaporkan SPT 

 Kewajiban 

Perpajakan 

 Tarif Pajak 

 PTKP/PKP 

Interval 

Kesadara

n (X2) 

Kesadaran merupakan unsur dalam  diri 

manusia dalam memahami realitas dan 

bagaimana cara bertindak atau 

menyikapi realitas tersebut. Kesadaran 

yang dimiliki oleh manusia meliputi 

kesadaran dalam diri, kesadaran akan 

sesama, masa silam, dan kemungkinan 

masa depannya. 

 

 UU dan 

Ketentuan 

Perpajakan 

 Fungsi Pajak 

Interval  

Tingkat 

Pendidik

an (X3) 

dasar pengetahuan seseorang dalam 

merespon dan memahami segala 

informasi pengetahuan. 

 Jenjang 

pendidikan 

Interval 
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Sosialisa

si (X4) 

konsep umum yang diartikan sebagai 

suatu proses dimana kita belajar melalui 

interaksi dengan orang lain, tentang cara 

berfikir, merasakan dan bertindak, 

dimana semuanya itu merupakan hal – 

hal yang sangat penting dalam 

menghasilkan partisipasi sosial yang 

efektif. 

 

 Pengisian SPT 

 Fungsi Pajak 

Interval  

Kepatuh

an (Y) 

berarti mengikuti suatu spesifikasi, 

standar, atau hukum yang telah diatur 

dengan jelas diterbitkan oleh lembaga 

atau organisasi yang berwenang dalam 

suatu bidang tertentu. 

 Tarif 

 Dasar Pengenaan 

Pajak 

 Batas Waktu 

 Bersifat final 

Interval  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan 

rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian (Sekaran, 

2006:175).Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi berganda. Menurut hair et all (1998) dalam Arum (2012) 

menyatakan bahwa metode analisis regresi berganda merupakan teknik statistika 



46 
 

 

untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel 

bebas. 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+ b6X6 + ε 

Keterangan  

Y   = Kepatuhan Pelaku Umkm  

a  = Konstanta 

b1, b2, b3, b4,  = Koefisien regresi 

X1  = Pemahaman  

X2  = Kesadaran  

X3  = Tingkat pendidikan 

X4  = Sosialisasi 

 ε  = Error 

e (error) merupakan kesalahan pengganggu yaitu kesalahan yang terjadi 

yang  disebabkan oleh faktor-faktor selain X yang mempengaruhi Y. Untuk 

mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias 

sehingga yang mengakibatkan hasil regresi tidak valid dan hasilnya regresi 

tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan 

penarikan kesimpulan, maka diperlukan melakukan uji validitas dan reliabilitas, 

uji normalitas data dan uji asumsi klasik. 
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3.6.2. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, yaitu:  

3.6.2.1 Uji Validitas  

Validitas  berasal dari kata validity yang mempengaruhi sejauh mana ketetapan 

dan kecermatan suatu alat mengukur dalam melakukan fungsi ukurannya 

(Jatmiko, 2006). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi 

produck moment dari Pearson (Ghozali, 2005), yaitu mengkorelasikan skor item 

dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total 

akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu 

dilakukan koreksi dengan menggunakan part-whole (Gozali, 2005). Selanjutnya 

untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan 

perbandingan antara koefisien t hitung dengan koefisien t tabel.Jika t hitung > t 

tabel maka item valid, sebaliknya jika t hitung < t tabel maka item tidak valid 

(gugur). 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika  jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Menurut Jatmiko (2006) reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu pengkuruan dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil relative tidak 

berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. 
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3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

dihasilkan dapat dilanjutkan analisisnya atau tidak. Agar dapat dianalisis serta 

dapat memberikan hasil yang presentatif maka model tersebut harus memenuhi 

asumsi dasar klasik yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas, autokorelasi dan 

heterodastisitas. 

Tiga asumsi yang perlu diperhatikan adalah : 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. 

Dengan kata lain, uji normalitas ini digunakan untuk mendeteksi apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data tidak normal, maka 

tes statistik yang dihasilkan tidak valid. 

Normalitas distribusi data dalam penelitian ini dapat dilihat dari normal 

probability plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas, dan 

sebaliknya jika tersebar acak dan tidak berada disekitar garis diagonal, maka 

asumsi normalitas tidak terpenuhi (Mastarita, 2009). 

3.6.3.2. Uji Heteroskedasitas 

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varians bagi variabel 

independen yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot.  
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Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk suatu pola tertentu 

yang beraturan (bergelombang), melebar dan kemudian menyempit, maka terjadi 

heterokedastisitas.S 

Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau 

diatas 0 ada sumbu Y, maka hal ini dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.6.3.3. Uji Multikolinieritas  

Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel 

independen yang ada memang benar-benar mempunyai hubungan yang erat  

dengan variabel dependen. Suatu model regresi mengandung multikolineritas jika 

ada hubungan yang sempurna antara variabel independen. Konsekuensinya adalah 

bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan 

bertambahnya variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk 

menolak hipotesis nol akan semakin besar, dan probabilitas menerima hipotesis 

yang salah juga semakin besar. Sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid 

untuk menaksir nilai variabel independen. Uji multikolineritas dilakukan dengan 

melihat tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Model regresi 

multikolineritas terjadi apabila (Gozhali, 2006:92) : 

1. Mempunyai nilai Variance Inflation factor (VIF) < 10, maka bebas dari 

multikolineritas dan sebaliknya jika nilai VIF > 10, maka terdapat 

multikolineritas. 

2. Mempunyai angka Tolerance value< 0,10, maka terdapat 

multikolineritas. 
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3.6.3.4.Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu (time series 

data), atau tersusun dalam rangkaian ruang (Mastarita, 2009). Penyimpangan 

asumsi ini biasanya muncul pada saat observasi yang menggunakan data time 

series dari pada cross section, karena pada time series saling berurutan dan saling 

terkait (Sumodiningrat, 1999 dalam Mastarita, 2009). Konsekuensi adanya 

autokorelasi  dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak 

menggambarkan varians populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak 

dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel 

independen tertentu, serta estimasi yang dibuat menjadi tidak efisien. Dalam 

penelitian ini digunakan Durbin Watson test untuk menguji autokorelasi, yaitu: 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2, berarti dapat autokorelasi 

positif. 

2. Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat autokorelasi 

negatif. 

3.6.4 Uji Hipotesis Penelitian  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dengan goodness of fitnya.Secara statistik, dapat dari nilai statistik t, nilai statistik 

F, dan koefisien determinasinya.Perhitungan statistik disebut signifikan secara 

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana 
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H0 ditolak).Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah dimana H0 diterima. 

3.6.4.1. Uji statistik t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing masing independen yaitu: 

pemahaman, kesadaran, tingkat pendidikan dan sosialisasi, maka nilai t 

dibandingkan dengan derajat kepatuhannya. 

3.6.5. Koefisien Determinan (Adjusted R2) 

Koefisien determinan bartujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dapat menjelaskan variasi veriabel dependen. Pada pengujian ini hipotesis 

pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya niali (Adjusted R2) untuk 

mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu pemahaman, kesadaran, tingkat 

pendidikan dan sosialisasi serta pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaku umkm 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

3.6.5.1 Hipotesis Pertama (H1) 

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah Apakah pemahaman pelaku 

UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap    

kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. 

H1:  Terdapat pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan   

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. 
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Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah pemahamanpelaku UMKM berpengaruh 

terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. Uji t dilakukan 

dengan dua arah dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikasi 

pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah 

no 46 tahun 2013, dimana tingkat signifikan ditentukan ditentukan 5% dengan 

degree of freedom (df) = n-k-1. 

i. Jika thitung> ttabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka 

H0 diterima, variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

ii. Jika signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan jika signifikan < 0.05 maka 

H0 ditolak 

3.6.5.2. Hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah Apakah kesadaran pelaku UMKM 

berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0: Tidak terdapat pengaruh kesadaran pelaku UMKM terhadap 

kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

H2: Terhadap pengaruh kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah kesadaran pelaku UMKM berpengaruh 
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terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Uji t dilakukan 

dengan dua arah dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikan 

pengaruh kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah 

nomor 46 tahun 2013, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% dengan 

degree of freedom (df) = n-k-1. 

Kriteria dari pengujian adalah sebagai berikut : 

i. Jika thitung> ttabel maka H0 ditolak, variable independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variable dependen. Sebaliknya jika thitung< ttabel maka 

H0 diterima, variable independen secara individual tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variable dependen. 

ii. Jika signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan jika signifika < 0.05 maka H0 

ditolak. 

3.6.5.3. Hipotesis Ketiga (H3) 

Hipotes is ketiga dari penelitian ini adalah Apakah tingkat pendidikan pelaku 

UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 

2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H1:   Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM 

terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

H3:  Terdapat pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap 

kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan pelaku UMKM 

berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Uji t 
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dilakukan dengan dua arah dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat 

signifikan pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKMterhadap kepatuhan 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, dimana tingkat signifikan ditentukan 

sebesar 5% dengan degree of freedom (df) = n-k-1. 

i. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, variabel independen secara 

individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika Jika 

thitung < ttabel maka H0 diterima, variabel independen secara invidual tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

ii. Jika signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan jika signifikan < 0.05 maka 

ditolak. 

3.6.5.4. Hipotesis Keempat (H4) 

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah Apakah sosialisasi berpengaruh 

terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0:  Tidak terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

H4:  Terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Uji t dilakukan dengan dua arah 

dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan 

sosialisasi terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, 
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dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% dengan degree of freedom (df) = 

n-k-1. 

i. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, variabel independen secara 

individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika Jika 

thitung < ttabel maka H0 diterima, variabel independen secara invidual tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

ii. Jika signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan jika signifikan < 0.05 maka 

H0 ditolak. 

 




