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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian  

Pada dasarnya dikelompokkan menurut tujuan, metode,tingkat eksplantasi, 

analisis, dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian adalah penelitian 

survey berupa penilitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam survey 

informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiyono, 2005). 

Berdasarkan tingkat eksplantasi dan kedudukan variabel-variabelnya 

penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah kuisioner yang diberikan berupa pertanyaan yang akan diberi 

nilai. 

 

B. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu kuisioner yang 

diberikan berupa pertanyaan yang akan diberi nilai. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data 

primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan 

secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti 

(Cooper dan Emory, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Pekanbaru. Data ini 

berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang 

menjadi responden  terpilih dalam penelitian ini. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data tersebut dengan dilakukan dengan cara : 

1. Kuesioner (angket) 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar 

pernyataan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai 

dengan keperluan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini untuk 

memperoleh data  yang relevan dari responden. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di 

kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang masih aktif. 

2. Sampel  

Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan  

berjumlah 118.440 wajib pajak. Dalam Penelitian ini diambil 100 sampel dari 

populasi tersebut . Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin (Sanusi, 2011:101) yaitu  dengan rumus: 

 

n = 
 

      

Keterangan:  

n : Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e : Persentasi tingkat error (1 %) 
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n = 
       

                
 

n = 99,1 

 = 100 

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden penelitian. 

Responden yang disurvey dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang 

melakukan pelaporan surat setoran  pada KPP Pekanbaru dan dalam proses 

menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya (tidak diwakilkan). 

 

E. Metode Analisis 

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan 

skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk cheklist, skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2009). 

Adapun nilai kuantitatif yang di komposisikan digunakan dengan 

menggunakan skala likert dan untuk suatu pilihan (skor) dengan jarak interval. 

Skor dari pilihan tersebut antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) 

dengan 4 poin, netral (N) dengan 3 poin, tidak setuju (KS) dengan 2 poin, sangat 

tidak setuju (STS) dengan 1 poin. Analisis statistik yang digunakan dalam  

 

 

 



30 
 

 

penelitian ini yaitu regresi sederhana, dan pengujian dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi komputer SPSS.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian 

dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut: 

 

                  

 
 

 

Dimana: 

  = Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak 

  = Konstanta 

  ,     = Koefisien Regresi 

  ,    = Pemahaman Akuntansi 

  = Eror 

 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Kesahihan (validity) suatu alat ukut adalah kemampuan alat ukur itu 

untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan perkataan lain 

alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. 

Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sahih atau bias akan 

menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Untuk melihat apakah instrument 

tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan 

antara variabel.  Uji validitas dilakukan dengan uji kolerasi Pearson Momen  

antara masing-masing skor indikator dengan total skor kontruksi. Suatu butir 

pertanyaan dikatakan valid jikan nilai korelasi item butir dengar skor signifikan 

pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,02. 
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b. Uji Reliabilitas 

Menurut (Azwar, 1997 dalam Tantriani, 2012) reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang 

relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara One Shot. 

Pengukuran variabel tersebut dilakukan sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan variabel lain untuk mengukur korelasi antar variabel. 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Jika nilai 

koefsien alpha besar dari 0,60 maka disimpulkan instrumen penelitian tersebut 

handal atau reliabel (Nunnali dalam Ghozali, 2005). 

 

c. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap 

analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Ghozali, 

2005:27). Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogrov-Sminorv, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing 

variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan P       maka dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara 

normal. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan 

memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan 
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heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang 

dilakukan menurut (Ghozali, 2006). 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (Ghozali, 2006). Antara 

variabel independen dalam sebuah model regresi sebaiknya tidak memiliki 

korelasi yang tinggi. Jika variable independen saling berkorelasi, maka 

variabel- variable ini tidak orthogonal. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan 

yang lain (Ghozali, 2005). Uji ini dilihat dengan melihat grafik scatterplot dan 

juga uji white. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  t-1 ( Imam 

Ghozali,2006:95). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 
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3. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan hipotesis analisis regresi linier sederhana yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sunset policy 

terhadap kesadaran membayar pajak. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi 

Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linear Berganda, dimana 

variabel dependennya adalah kapatuhan wajib pajak badan (Y), variabel 

independen ialah pemahaman akuntansi (X1), transparansi dalam pajak (X2). 

Dengan persamaan : 

                  

Keterangan : 

  =  Variabel Terikat (Kepatuhan wajib pajak badan) 

      =   Variabel Bebas I,II (pemahaman akuntansi dan transparansi  

                        dalam pajak) 

  =    Konstanta 

   dan    =    Koefisien Regresi 

e =    error 

Tujuan utama dari analisis regresi linear berganda ini adalah untuk 

mengukur intensitas pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu 

Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan dan variabel dependennya 

adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu diuji dengan uji T, sedangkan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan diuji dengan uji F. 
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a. Secara Parsial (uji T) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dan Ttabel. Nilai t hitung dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Thitung  = 
                      

                     
 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan apabila Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai 

thitung dan ttabel apabila: 

1. Thitung > Ttabel, maka Ha diterima, karena terdapat pengaruh yang besar. 

2. Thitung <Ttabel, maka Ha ditolak, karena tidak terdapat pengaruh besar  

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini bertujuan untuk menentukan signifikan pengaruh variabel 

independen bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai Fhitung  dengan  Ftabel  (Sulaiman, 2004:86). 

Untuk menentukan Ftabel  tingkat signifikansi digunakan sebesr 5%  dengan 

derajat kebebasan (degree of freedom) df= (N-k) dan (k-1) dimana N adalah 

jumlah observasi, k adalah jumlah variabel dengan kriteria uji adalah: 

1. Ha diterima bila Fhitung > Ftabel . 

2. Ha ditolak bila Fhitung < F tabel. 
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c. Koefisien Determinan (R
2
) 

Nilai R
2 

mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0        1) semakin 

besar R
2 

(mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan 

semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2004:86). 

  

 

 

 


