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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

 Pada dasarnya dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat 

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

penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. 

Dalam survey informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan 

kuisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiyono,2010). 

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. 

1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

bangkinang yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien 2 No.4, kota PekanBaru 28116. 

1.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunankan dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana data 

utama yang dipakai untuk menjawab masalah yang diteliti yaitu data mengenai 

wajib pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bangkinang. Dimana data ini 

diperoleh langsung dari sumbernya langsung dan tidak melalui perantara apapun. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Pengamatan langsung atau Observation 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. 

2. Kuesioner (Angket) 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun 

daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang 

sesuai dengan keperluan penelitian. 

3.5 Populasi dan sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono :2008:90). Populasi 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang. 

3.5.2 Sampel 

Sugiyono (2010:62), 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, 
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misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) adapun 

jumlah wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang sebanyak 

2.919 wajib pajak. 

Menurut Arikunto dalam skripsinya Hasibuan (2011:57), mengatakan 

bahwa cara menentukan besarnya sampel adalah bila subjeknya kurang dari 

100/47 orang lebih baik diambil semua dan jika subjeknya besar atau lebih dari 

100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Adapun menurut Roscoe dalam 

buku Sugiyono (2010:74) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai dengan 500 responden. Dengan mempertimbangkan 

keterbatasan jangka waktu penelitian dan waktu yang dapat disisihkan oleh calon 

responden untuk mengisi kuesioner, penulis menetapkan jumlah sampel 100 

responden dari jumlah populasi. 

3.6 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel 

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu: 

3.6.1 Variabel Independen (X1) 

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak 

adalah sebagai berikut : “Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan 

memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan 

atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak 
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keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, 18 kewajiban dan 

ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 

perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban” 

3.6.2 Variabel Independen (X2) 

Kepemilikan NPWP sebenarnya diperlukan oleh wajib pajak dalam 

melaporkan pajak terutangnya. Selain itu NPWP digunakan sebagai alat penanda 

bahwasan sesorang tersebut sudah termasuk wajib pajak yang harus melaporkan 

pajaaknya dengan benar. 

3.6.3 Variabel Independen (X3) 

Pengertian pemeriksaan di bidang perpajakan menurut Mardiasmo 

(2010:36) adalah:“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan pajak”. 

3.6.4 Variabel Dependen (Y) 

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2008), kepatuhan waib pajak 

memiliki pengertian yaitu: “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemaaman 

kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) wajib pajak paham 

atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (3) menghitung 
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jumlah pajak yang terutang dengan benar. (4) membayar pajak tepat pada 

waktunya. 

3.6.5 Pengukuran Variabel 

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan 

skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk checklist. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2009). Adapun nilai 

kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan 

untuk suatu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut 

antara lain, dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 

(TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).  

3.7 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk memberi gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2006). 

3.8 Pengujian Kualitas Data 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut mengukur apa seharusnya diukur. Penentuan validitas data 

menggunakan korelasi Pearson (Indrianto dan Supomo,2009:179-180). Sebelum 

dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian data terhadap variabel 
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tersebut. Uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur 

yang berupa kuisioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, 

dengan kata lain sejauh mana alat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan memilih item-item pertanyaan 

yang relevan untuk dianalisis. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang 

dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Dimana suatu instrumen 

dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) 

<0,6 tidak reliabel,(b) 0,6- 0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik dan (d) >0,8 sangat 

baik. 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis 

pengaruh variabel-variabel yang diteliti. 

3.9.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2010:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametrik 
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Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 

berarti data terdistribusi dengan normal. 

1.9.2. Uji Multikolonearitas 

Untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinieritas. Sedangkan model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. 

Menurut Ghozali (2008:91) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation (VIF). Nilai cuttoff yang umumnya dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama 

dengan nilai VIF>10. 

1.9.3. Uji Autokirelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

liniar terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 (Imam 

Ghozali, 2008 : 95). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan penganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah 

autokorelasi. adanya korelasi bias difokuskan pada uji Durbin-Watson : 

1. Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. 
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1.9.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear 

terjadi ketidakpastian varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model yang 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heterokedastisitas (Iman Ghozali : 2008 : 105). 

1.10. Pengujian Hipotesis 

Kegizatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner 

dengan memberikan. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi 

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

variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) variabel independennya 

ialah Pemahaman akuntansi (X1) kepemilikan NPWP (X2) dan pemeriksaan 

pajak (x3). 

Y = 𝛼 + β1 +  β2X2 +  β3X3 + e 

 Keterangan: 

 Y = kepatuhan wajib pajak 

 α = konstanta 

 β1 = Variabel pemahaman akuntansi 

 β2 = variabel kewajiban kepemilikan NPWP 

 β3 = variabel pemeriksaan pajak 

 e = error 
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3.10.1  Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial antara 

masing-masing variabel bebas (persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan) 

dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Tingkat signifikansinya 

ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-k, artinya kemungkinan 

kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengambil keputusan. 

1. Jika t hitung > ttabel maka koefisien regresi adalah signifikan dan 

hipotesis penelitian diterima. 

2. Jika t hitung < dari ttabel maka koefisien regresi tidak signifikan dan 

hipotesis penelitian ditolak. 

3.10.2 Uji Simultan (uji F). 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan menggunakan analisis 

uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung dengan 

Ftabel. 

1. Bila F hitung > Ftabel disebut signifikan maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Bila F hitung < Ftabel disebut tidak signifikan maka H0 diterima dan 

Ha ditolak. 

3.11 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkkan 

persentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase 

tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (persepsi wajib pajak 
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atas sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak ) dapat menjelaskan variabel 

dependen (kepatuhan wajib pajak). semakin besar koefisien determinasinya 

semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan 

demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai 

variabel dependen (Dwi Priyatno : 2010). 

 


