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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

III.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sofar 

dan Widiyono (2013:18) menyatakan metodologi kuantitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. 

III.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey. Menurut Sofar dan Widiyono (2013:20) metode survey adalah 

suatu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Peneliti melakukan 

penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

III.3 Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer. Menurut  Sofar dan Widiyono 

(2013:145) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dari lapangan oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data 

primer. Pada penelitian ini data primer langsung didapatkan dari responden, 

dengan cara memberikan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti dari 

responden. 
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III.4 Populasi dan Sampel  

Populasi Menurut Sofar dan Widiyono (2013:87) populasi adalah 

keseluruhan dari objek atau induvidu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) 

tertentu yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan 

mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi (Sofar dan 

Widiyono, 2013:87). Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah 

menggunakan teknik random sampling yaitu teknik penentuan sampel cukup 

simpel (sederhana) tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, karena 

setiap anggota populasi dianggap homogen. Jumlah sampel yang diambil dengan 

menggunakan rumus Slovin dalam Utami dan Kardinal (2012) sebagai berikut : 

n = 
 

      

Keterangan: 

n  : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Standar error atau persentase kelongaran ketidak ketelitian karena 

kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditoleransi sebesar 

10%. 

Jumlah populasi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Bangkinang tahun 2015 sebanyak 1061 Wajib Pajak Badan. Sedangkan untuk 



38 
 

 
 

jumlah sampel diukur dengan perhitungan slovin, rumus dari perhitungan slovin 

sebagai berikut: 

n = 
 

     
 

n = 
    

             
 

n = 
    

           
 

n = 
    

     
 

n = 99,90 atau n = 100 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 100 responden. 

III.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

III.5.1 Variabel Dependen (Y) Minat Wajib Pajak dalam penggunaan           

e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

Suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang 

tertentu seperti penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. Seseorang akan 

melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan atau minat 

(behavioral intention) untuk melakukannya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kemudahaan maka penulis 

menyimpulkan bahwa indikator persepsi kemudahaan meliputi 5 hal yaitu selalu 

mencoba menggunakan e-Filing karena memiliki fitur yang membantu, selalu 

mencoba menggunakan e-Filing setiap pelaporan SPT, rencana menggunakan      

e-Filing dimasa depan, kehendak untuk melanjutkan penggunakan e-Filing 

dimasa depan, harapan penggunaan e-Filing terus berlanjut dimasa 
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depan.Terdapat 5 pertanyaan dengan setiap item pertanyaan diukur menggunaka 

Skala Likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) 

Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju.Sumber pertanyaan dari penelitian Susanto 

(2011). 

III.5.2 Varibel Independen (X)  

1. Keamanaan dan kerahasiaan (X1)  

Yaitu seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamaanan dan 

kerahasiaan data Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan keamaanan data yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak bahwa hanya orang yang bersangkutan yang dapat 

mengakses data tersebut. 

Berdasarkan pengertian-pengertian keamanan dan kerahasiaan maka penulis 

menyimpulkan bahwa indikator keamanan dan kerahasiaan meliputi 3 hal yaitu 

resiko pengguna berkaitan dengan resiko terhadap pihak luar (hacker), 

penyimpanan data berkaitan dengan resiko terhadap pihak dalam (pegawai pajak) 

dan kemampuan e-Filing berkaitan dengan kemampuan sistem dalam 

mengantisipasi masalah-masalah terkait data. Terdapat 5 pertanyaan dengan setiap 

item pertanyaan diukur menggunaka Skala Likert 5 poin yang terdiri dari (1) 

Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. 

Sumber kuesioner dari penelitian Desmayanti (2012). 

2. Kesiapan Teknologi Informasi (X2)  

Yaitu sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, 

serta manajemen yang menjalankannya apakah sudah kompeten di 

bidangnya.Kesiapan teknologi informasi juga di pengaruhi dengan adanya 
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perkembangan media internet mengingat bahwa media internet adalah sarana 

utama dalam menggunakan sistem e-Filing, sedangkan tidak semua Wajib Pajak 

dapat mengakses media internet. 

Berdasarkan pengertian-pengertian kesiapan teknologi informasi maka 

penulis menyimpulkan bahwa indikator kesiapan teknologi informasi meliputi 3 

hal yaitu pemahaman Sumber Daya Manusia berkaitan dengan penerimaan, 

penggunaan dan penggolahan data menggunakan teknologi, keandalan internet 

berkaitan dengan kemampuan internet sebagai sarana menggunakan sistem          

e-Filing, dan keandalan software dan hardware komputer berkaitan dengan 

kemampuan komputer sebagai sarana menggunakan sistem e-Filing.Terdapat 3 

pertanyaan dengan setiap item pertanyaan diukur menggunaka Skala Likert 5 poin 

yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, 

(5) Sangat setuju.Sumber pertanyaan dari penelitian Desmayanti (2012). 

3. Kesukarelaan (X3) 

Menurut Lie dan Sadjiarto (2013) kesukarelaan adalah keputusan bahwa 

seseorang menggunakan e-Filing bukanlah suatu paksaan melainkan karena 

kemauannya sendiri. Tingkat kesukarelaan (voluntariness) didefinisikan sebagai 

keputusan untuk mengadopsi bukanlah suatu paksaan, melainkan keinginan yang 

timbul dari diri-sendiri,Venkantesh dan Davis (2000) dalam Sugihanti (2011). 

Jadi Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing atas dasar rasa suka, rasa ingin 

menggunakan sistem tersebut, bukan karena terpaksa. 

Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kemudahaan maka penulis 

menyimpulkan bahwa indikator kesukarelaan meliputi 3 hal yaitu kesukarelaan 
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menggunakan berkaitan dengan dasar rasa suka dan rasa ingin menggunakan 

sistem e-Filing tersebut. Ketidak perluan menggunakan e-Filing berkaitan melihat 

kegunaan e-Filing memberi manfaat, tidak menyita waktu yang banyak, 

keandalan user dalam menggunakan e-Filing. Walaupun dapat meningkatkan 

pelaporan pajak, sesungguhnya tanpa e-Filing pelaporan pajak dapat 

terselesaikan.Terdapat 3 pertanyaan dengan setiap item pertanyaan diukur 

menggunaka Skala Likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) 

Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Sumber pertanyaan dari 

penelitian Susanto (2011). 

4. Persepsi Kegunaan (X4)  

Yaitu sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya 

akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Berdasarkan 

pengertian-pengertian persepsi kegunaan maka penulis menyimpulkan bahwa 

indikator persepsi kegunaan meliputi 3 hal yaitu peningkatan kinerja berkaitan 

dengan peningkatan kinerja, produktivitas, efektifitas dan kualitas hasil pekerjaan, 

membuat pekerjaan jadi lebih mudah berkaitan dengan pekerjaan dilakukan kapan 

saja, menjadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien dan bermanfaat berkaitan 

dengan waktu tidak terbuang percuma, menghemat biaya dan menghemat kertas. 

Terdapat 4 pertanyaan dengan setiap item pertanyaan diukur menggunaka Skala 

Likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, 

(4) Setuju, (5) Sangat setuju.Sumber pertanyaan dari penelitian Desmayanti 

(2012). 
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5. Persepsi Kemudahan (X5)  

Yaitu suatu ukuran dimana sebuah sistem dapat dengan mudah di pahami 

dan digunakan. Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kemudahaan maka 

penulis menyimpulkan bahwa indikator persepsi kemudahaan meliputi 3 hal yaitu 

sistem mudah digunakan berkaitan dengan sistem sesuai dengan kebutuhan, 

fleksibel digunakan, tidak rumit, tidak melakukan kesalahan dan tidak 

membutuhkan usaha yang keras. Tampilan jelas berkaitan dengan tampilan jelas, 

mudah dibaca dan tidak mengalami kebingungan. Mudah di pelajari berkaitan 

dengan mudah menguasai software dan hardware komputer dan mudah 

mempelajari cara menggunakan e-Filing. Terdapat 6 pertanyaan dengan setiap 

item pertanyaan diukur menggunaka Skala Likert 5 poin yang terdiri dari (1) 

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

setuju.Sumber pertanyaan dari penelitian Desmayanti (2102). 

III.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis 

regresi berganda. 

III.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:84) statistik deskriptif merupakan bagian 

dari statistik yang mempelajari alat, teknik ataupun prosedur yang ditunjukkan 

untuk mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan sekumpulan datadari hasil 

pengamatan. Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum untuk 
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melihat kerakteristik data yang kita peroleh. Gambaran umum ini bisa menjadi 

acuan untuk melihat kerakteristik data yang diperoleh. 

III.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

dilakukan terbebas dari bias (error) yang mengakibatkan hasil regresi yang 

diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Empat asumsi 

klasik yang harus diperhatikan : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:134) uji normalitas data merupakan uji 

distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, 

sehinga dapat digunakan dalam analisis parametik. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:138) uji heteroskedastisitas berarti 

variasi residual tidak sama dari satu pengamatan kepengamatan lainnya, sehingga 

variasi residual harus bersifat homoskedastisitas yaitu pengamatan satu dengan 

pengamatan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat. 

3. Uji Multikolinieritas 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:141) uji multikolinieritas adalah suatu 

kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat antara variabel bebas 

yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai 
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tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output 

SPSS, sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan : 

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dari nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

2. Jika nilai tolerance < 10 persen dari nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokolerasi (Ghozali, 2013;110). Dalam penelitian ini, uji 

autokolerasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya kolerasi.Secara umum nilai Durbin-Watson kemudian dibandingkan 

dengan d-tabel. Hasil dari perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti 

kriteria sebagai berikut : 

1. Angka DW dibawah -2 barati ada autokolerasi 

2. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokolerasi 

3. Angka DW diatas 2 berarti ada autokolerasi negatif 

III.6.3 Uji Kualitas Data  

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

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
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1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a) Jika r hitung   r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

b) Jika r hitung   r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid) (Priyatno,2008:94). 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunalakan 

untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau 

diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki 

nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat digunakan 

sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika 

dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat 

konsistensi (Ghozali,2011:48). 
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III.6.4 Uji Hipotesis Penelitian 

 Pengujian hipotesis dilakukan melalui : 

1. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan penelitian adalah regresi linear berganda. Analisis 

linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen (X1,X2......Xn) dengan variabel dependen (Y). Model ini digunakan 

untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk 

meneliti seberapa besar pengaruh antar variabel independen, yaitu keamanan dan 

kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, kesukarelaan, persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu minat Wajib 

Pajak dalam penggunaan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang, adapun rumus yang digunakan : 

Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana : 

Y =   Minat Wajib Pajak dalam penggunaan e-Filing di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bangkinang 

X1 =  Keamanaan dan kerahasian 

X2 =  Kesiapan Teknologi Informasi 

X3=  Kesukarelaan 

X4 =  Persepsi kegunaan 

X5 =  Persepsi Kemudahan 

a   =  Bilangan Konstanta (harga Y,bila X = 0) 

e   =  error yang ditolerir (5%) 
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2. Uji Statistik t 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen 

dengan variabel depanden secara persial. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu : 

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan berpengaruh terhadap suatu variabel dependen, yaitu minat 

Wajib Pajak dalam penggunaan e-Filing, maka nilai signifikan t debandingkan 

dengan derajat peminat penggunaan e-Filing. 

  Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali,2011:101). 

3. Uji Statistik Fisher (F) 

  Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel 

independen, yaitu : keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan terhadap suatu variabel dependen, yaitu 

minat Wajib Pajak penggunaan e-Filing. Secara bebas dengan signifikan sebesar 

0,05 dapat disimpulkan (Ghozali,2011:98). 

1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depanden atau terikat. 
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2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depanden atau terikat. 

4. Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) 

 Koefisien eterminasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

modal dapat menjelaskan variasi-variabel dependen. Pada pengujian hipotesis 

pertama koefisien determinan dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R
2
) untuk 

mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keamanan dan kerahasiaan, 

kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan serta 

pengaruh terhadap minat Wajib Pajak menggunakan e-Filing. Nilai (Adjusted R
2
) 

mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted R
2
 bernilai 

besar(mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika 

(Adjusted R
2
) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel dependn sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2011:97). 

 


