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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menggunakan metode 

deskriptif karena dalam penelitian ini meliputi data, analisis, dan interpretasi 

tentang arti data yang diperoleh. Selanjutnya untuk mengalisa data tersebut, 

penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif untuk 

mengumpulkan data dan menyatakan variabel-variabel yang menggambarkan 

kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan dan 

kualitas pelayanan fiskus dalam setiap kategori yang pada akhirnya menjadi total 

skor dari pengisian kuesioner oleh responden yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

3.2 Lokasi Penelitian    

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi tempat yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Jalan Ring Road 

Arengka II, Pekanbaru. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

 Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan telah mengikuti program tax amnesty 

periode pertama sampai dengan periode akhir.Jumlah populasi dalam penelitian 

ini yaitu 3.345 wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.  

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili 

dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013:120). Dengan demikian, data yang diambil 

harus betul-betul mewakili agar kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi 

tersebut. Berdasarkan populasi yang ada, dipilihlah sampel dengan kriteria wajib 

pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan telah mengikuti program tax amnesty.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability 

sampling, yaitu convinience sampling. Metode ini memilih sampel secara 

kebetulan atau siapa saja yang kebetulanbertemu dengan peneliti yang dianggap 

cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel 

(Sugiyono,2013:85). Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan 

menggunakan rumus Slovin yaitu :  

  
 

    ( ) 
 

Keterangan : 

n :  Ukuran sampel 

N :  Ukuran populasi 
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e  :  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel   

dalam penelitian ini diambil nilai e = 10% 

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

didapat jumlah populasi (N) sebanyak 3.345 orang. Adapun perhitungannya 

adalah: 

  
     

        (   ) 
 

  = 97 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 97 orang wajib pajak usaha mikro kecil dan 

menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dari wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang berupa jawaban kuesioner. 

Selanjutnya data sekunder yaitu data yang telah tersedia.  Data sekunder yaitu data 

yang telah tersedia. Data sekunder berupa artikel, jurnal, literatur, peraturan 

perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan. 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak usaha 

mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan 

telah mengikuti program tax amnesty.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitan Kepustakaan (Library Research), merupakan pengumpulan data 

secara teoritis yang dilakukan dengan membaca, mengutip, dan merangkum 

berbagai literatur dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Penelitian Lapangan (Field Research), merupakan pengumpulan data 

lapangan yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas 

yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan Tampan. 

3.6 Defenisi Operasional Variabel 

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah kemauan 

wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty dan kelima faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel tersebut 

diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal 

menggunakan skala likert, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena 

sosial (Sugiyono, 2013:93). Skala likert yang digunakan untuk menjawab 

pernyataan penelitian memiliki lima kategori, yaitu sebagai berikut:  
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Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

Adapun ringkasan defenisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Ringkasan Defenisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Defenisi Variabel Indikator 

Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Pengukuran 

1 Kemauan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Suatu tindakan 

yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak 

secara sukarela 

mengeluarkan uang 

untuk keperluan 

negara dan tidak 

mendapatkan 

timbal balik secara 

langsung. 

1. Mencari informasi 

mengenai 

perpajakan. 

2. Mendaftarkan diri 

sebagai Wajib 

Pajak. 

3. Penyampaian 

dokumen. 

pembetulan SPT 

4. Manfaat yang 

dirasakan Wajib 

Pajak. 

Skala Likert 

Sumber: 

Desy 

Anggraeni 

(2011) 

2 

 

 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X1) 

Suatu keadaan 

dimana Wajib 

Pajak mengerti atau 
mengetahui hak 

dan kewajiban 

perpajakannya 

1. Pajak ditetapkan 

oleh Undang-

undang dan dapat 
dipaksakan. 

2. Pajak merupakan 

kewajiban bagi 

setiap Wajib Pajak. 

3. Pembayaran dan 

pelaporan pajak 

dilakukan tepat 

waktu dan danpa 

pengaruh orang lain. 

4. Pajak digunakan 

untuk membiayai 

Skala Likert 

Sumber: 

Christina 
Susanti 

(2011) 
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pembangunan 

publik 

2 Pengetahuan 

dan 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

(X2) 

Proses wajib pajak 

memahami tentang 

perpajakan 

kemudian 

menerapkan 

pengetahuan 

tersebut untuk 

membayar pajak 

1. Wajib Pajak 

mendaftarkan diri 

untuk memperoleh 

NPWP 

2. Pengetahuan dan 

pemahaman 

mengenai hak dan 

kewajiban 

menyampaikan 

SPT dengan benar 

dan teratur 

3. Pengetahuan dan 

pemahaman 

informasi terbaru 

termasuk sanksi 

perpajakan 

4. Wajib pajak 

mengetahui dan 

memahami 

peraturan 

perpajakan melalui 

sosialisasi yang 

dilakukan oleh 

KPP 

Skala Likert 

Sumber:  

Christina 

Susanti 

(2011) 

4 Persepsi yang 

Baik atas 

Efektifitas 

Sistem 

Perpajakan 

(X3) 

Suatu proses 

pengorganisasin, 

penginterprestasian 

terhadap stimulus 

oleh organisasi atau 

individu sehingga 

merupakan suatu 

yang berarti dan 

merupakan aktifitas 

intergrated 

dalam diri individu 

untuk mengukur 

seberapa jauh 

target (kualitas, 

kuantitas, dan 

waktu) telah 

tercapai.  

1. Peraturan 

perpajakan 

dipandang cukup 

adil. 

2. Tarif pajak telah 

sesuai. 

3. Aparat pajak 

menjalankan 

tugasnya dengan 

baik. 

4. Pemanfaatan pajak 

yang tepat. 

5. Pemungutan pajak 

yang 

mempermudah 

Wajib Pajak. 

6. Peraturan 

perpajakan yang 

up-date. 

 

Skala Likert 

Sumber: 

Christina 

Susanti 

(2011) 
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5 Sosialisasi 

Perpajakan 

(X4) 

Suatu upaya yang 

dilakukan pihak 

Direktorat Jenderal 

Pajak untuk 

memberikan 

pengertian, 

informasi dan 

pembinaan 

mengenai aturan 

perpajakan kepada 

masyarakat. 

1. Penyuluhan 

kebijakan. 

2. Informasi pajak 

dapat diketahui 

dari spanduk atau 

iklan. 

3. Peran media cetak 

dan elektronik 

dalam informasi 

perpajakan. 

4. Pembinaan tentang 

pajak dari petugas 

pajak. 

5. Sosialisasi yang 

dilakukan mudah 

dipahami dan 

efektif.  

Skala Likert 

Sumber: 

Hana Pratiwi 

Burhan 

(2015) 

6 Kualitas 

Pelayanan 

Fiskus (X5) 

Tingkat Kepuasan 

Wajib Pajak 

terhadap kualitas 

pelayanan yang 

diberikan 

1. Sikap pegawai 

pajak. 

2. Cara pegawai 

melayani Wajib 

Pajak. 

3. Pemberian 

informasi kepada 

Wajib Pajak 

4. Fasilitas pajak 

yang memadai. 

5. Maanfaat yang 

dirasakan Wajib 

Pajak. 

Skala Likert 

Sumber: 

Pertiwi 

Kundalini 

(2016) 

 

3.7 Metode Analisis Data  

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

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

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

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian. 
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3.7.2  Uji Kualitas Data  

3.7.2.1 Uji Validitas  

Salah satu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat 

tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2013:52). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif 

maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas  

 Instrument dinyatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam 

waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan 

sehingga menghasilkan hasil konsisten meskipun telah diuji berkali-kali. Jika hasil 

cronbach alpha di atas 0,6 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi 

(Ghozali, 2013). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

(Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat 
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penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot dan dengan 

melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data 

menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dimana hasil uji yang tidak signifikan dengan 

tarif alfa 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut normal. Selain itu juga 

analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. 

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent) (Ghozali, 

2013:105). Nilai tolerance dan Variance Inflacation Factor (VIF) digunakan 

untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah dengan 

nilai VIF tinggi karena (VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas 

yang tinggi. Nilai batas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tolerance 

mendekati 1 atau sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. Gejala 

multikolinieritas akan didefinisikan jika VIF lebih besar dari 10. 
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3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 1 pengamat ke pengamat 

yang lain. Jika variance dari residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013:139). Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran.  

Salah satu cara untuk menditeksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya. 

3.7.4 Analisis Regresi Berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier bergandayang 

dilakuakan dengan bantuan SPSS for windows. Model persamaanregresi secara 

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                               

Keterangan:  

Y   = Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Program tax amnesty 

 1,            = Koefisien Regresi  

Kesadaran (X1) = Kesadaran Wajib Pajak 

Pengetahuan (X2) = Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Persepsi(X3)  = Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

Sosialisasi (X4) = Sosialisasi Perpajakan 
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Pelayanan (X5)             = Kualitas Pelayanan Fiskus 

e   = Eror  

a    = Konstanta  

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasaranalisis, 

mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal iniberarti jika koefisien 

b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadipengaruh searah antara variabel 

independen dengan variabel dependen,setiap kenaikan nilai variabel independen 

akan mengakibatkan kenaikanvariabel dependen. Demikian pula sebaliknya, bila 

koefisien nilai bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif 

dimanakenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan 

nilaivariabel dependen. 

3.7.5  Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapatdiukur 

dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapatdiukur dari uji parsial 

(uji t), uji simultan (uji F) dan nilai koefisiendeterminansi (R
2
). 

3.7.5.1 Uji parsial (Uji t) 

Uji T independen ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruhvariabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah(Ghozali, 2013:96). 

Kriteria pengujian dengan menggunakan uji Tindependen sebagai berikut: 

Ha : B = 0 

Ha : B ≠ 0 

1. Jika sign < 0,05, maka Ha diterima yang berarti variabelindependen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabeldependen. 
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2. Jika sign > 0,05, maka Ha diterima yang berarti variabelindependen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadapvariabel dependen. 

3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:  

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima(koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan kelima variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013:97). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  


