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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif, yaitu 

pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu 

akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial dan batasan 

waktu pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen, yaitu kinerja pemeriksaan 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru. 

3.2  Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian (Trianto, 2015 : 49). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pemeriksa pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

Pekanbaru.  

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Trianto, 

2015 : 49). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 

probability sampling dengan teknik sampling jenuh . Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi 

yang berkaitan tentang pemeriksaan pajak maka peneliti dapat memilih pemeriksa 

pajak sebagai sampel penelitian. Para pemeriksa pajak merupakan subyek yang 
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tepat untuk memberikan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu 

dibandingkan subyek dalam KPP yang bukan pemeriksa pajak. 

Tabel 3.1  

Jumlah Pemeriksa Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak Jumlah Pemeriksa Pajak 

KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan 

17 Orang 

KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan 

15 Orang 

KPP Madya Pekanbaru 32 Orang 

Total 64 Orang 

    Sumber : Kanwil DJP Riau, 2017  

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kuesioner, kuesioner 

dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini . kuesioner adalah 

daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, dan kuesioner inilah 

yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner dipilih karena merupakan suatu 

mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui dengan tepat apa 

yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Daftar pertanyaan 

dalam angket ini mencakup permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, 

kepuasan kerja, kompensasi finansial, dan batasan waktu pemeriksaan terhadap 

kinerja pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru . 
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Dalam hal ini responden hanya menjawab dengan memberi tanda tertentu pada 

alternatif jawaban yang disediakan. 

3.4  Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

 Menurut Sugiyono (2012:146) instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati. 

Defenisi operasional adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara 

memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

variabel tersebut dapat diukur. Defenisi operasioanal dan pengukuran variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung 

atau terikat oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung (depend on) 

kepada variabel lain (Zulganef, 2008 : 65). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kinerja Pemeriksa Pajak 

Kinerja pemeriksa pajak adalah hasil pencapaian atas program yang 

dilaksanakan oleh pemeriksa pajak serta evaluasi atas bagaimana program 

dilaksanakan melalui tata kelola manajemen yang baik. 

Adapun indikator pemeriksa pajak yaitu : 

a) Menghindari duplikasi pekerja 

b) Menggunakan prosedur kerja yang efisien 

c) Mengkoordinir program kerja dengan baik 

d) Kedisiplinan 
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e) Prestasi pekerjaan 

f) Pemeriksaan yang sehat dan praktis 

Indikator diatas yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu 

Saputra (2011). 

3.4.2 Variabel Independen (bebas) 

 Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, pengaruh yang diberikan oleh variabel independen biasanya bersifat 

negatif atau positif (Zulganef, 2008 : 66). Dalam penelitian ini, variabel bebas 

yang digunakan adalah : 

1. Akuntabilitas 

Madiasmo mendefinisikan (2013) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 

2.  Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan sifat umum seseorang karyawan terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 1996). Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian 

antara harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang disediakan oleh 

pekerjaan. (Umam,2010:170). 

3. Konflik Peran 

Fanani, dkk. (2008) menyebutkan bahwa konflik peran adalah konflik 

yang timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara 
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bersamaan, dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan 

terabaikannya perintah yang lain. 

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah : 

 Adanya dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan. 

  Penugasan didukung dengan material dan sumber daya. 

 Bekerja dengan dua kelompok atau lebih. 

4. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada 

karyawan dalam bentuk uang atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya. 

Indikator dalam menilai kompensasi : 

- Adil (keadilan internal) 

- Layak  

- Gaji (hak yang harus diterima karyawan) 

- Insentif  

- Fasilitas (kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada 

karyawan sebagai penunjang kelancaran untuk bekerja dan memotivasi 

karyawan agar semangat kerja). 

- Tunjangan (kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan 

perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan). 
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5. Batasan Waktu Pemeriksaan 

Batasan waktu pemeriksaan merupakan tolak ukur terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. Dalam waktu yang ditentukan seseorang pemeriksa pajak harus 

mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien.  

Dalam hal ini skala 5 tingkat (likert) untuk mengukur pengaruh 

akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial, dan batasan 

waktu pemeriksaan yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 

sangat tidak setuju. Kelima penelitian ini diberi bobot sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Pengukuran Terhadap Variabel Independen 

No. Uraian Skala 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Ragu-ragu (R) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

1 Kinerja 

Pemeriksa 

Pajak (Y)  

Kinerja pemeriksa 

pajak adalah hasil 

pencapaian atas 

program yang 

dilaksanakan oleh 

pemeriksa pajak serta 

evaluasi atas 

bagaimana program 

dilaksanakan melalui 

tata kelola manajemen 

yang baik. 

a. Menghindari duplikasi 

pekerja. 

b. Menggunakan prosedur 

kerja yang efisien. 

c. Mengkoordinir 

program kerja dengan 

baik 

d. Kedisiplinan 

e. Prestasi pekerjaan 

f. Pemeriksaan yang 

sehat dan praktis  

(Sumber : Saputra, 2010) 

Likert 

2 Akuntabilitas 

(X1) 

Kewajiban pihak 

pemegang amanah 

untuk memberikan 

pertanggung jawaban, 

menyajikan, 

melaporkan dan 

mengungkapkan 

segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi 

amanah yang 

memiliki hak dan 

kewenangan untuk 

a. Bertanggung jawab 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

b. Motivasi untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

c. Berfikir rasional dalam 

mengambil keputusan. 

d. Kemampuan 

meningkatkan kualitas 

kerja. 

e. Menggunakan 

kemampuan 

profesionalnya dengan 

Likert 
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meminta pertanggung 

jawaban tersebut. 

(Madiasmo, 2013) 

cermat dan seksama. 

(Sumber : Saputra, 

2010) 

3 Kepuasan 

Kerja (X2) 

Kepuasan kerja 

menunjukkan adanya 

kesesuaian antara 

harapan seseorang 

yang timbul dengan 

imbalan yang 

disediakan oleh 

pekerjaan. 

(Umam,2010:170) 

a. Pendidikan sesuai 

dengan pekerjaan. 

b. Gaji sesuai dengan 

beban kerja. 

c. Motivasi dari 

pimpinan. 

 

Likert  

4 Konflik 

Peran (X3) 

konflik peran adalah 

konflik yang timbul 

karena adanya dua 

perintah yang berbeda 

yang diterima secara 

bersamaan, dan 

pelaksanaan salah satu 

perintah saja akan 

mengakibatkan 

terabaikannya perintah 

yang lain.  

a. Adanya dua perintah 

berbeda yang diterima 

secara bersamaan. 

b. Penugasan didukung 

dengan material dan 

sumber daya. 

c. Bekerja dengan dua 

kelompok atau lebih. 

( Sumber: Fanani, dkk. 

2008) 

Likert 
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5 Kompensasi 

Finansial  

(X4) 

Bentuk kompensasi 

yang dibayarkan 

kepada karyawan 

dalam bentuk uang 

atas jasa yang mereka 

sumbangkan pada 

pekerjaannya. 

a. Adil  

b. Layak  

c. Gaji  

d. Insentif  

e. Fasilitas 

f. Tunjangan  

(Sumber : Amrullah, 

2012) 

Likert 

6 Batasan 

Waktu 

Pemeriksaan 

(X5)  

Batasan waktu 

pemeriksaan 

merupakan tolak ukur 

terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. 

Dalam waktu yang 

ditentukan seseorang 

pemeriksa pajak harus 

mampu 

menyelesaikan 

tugasnya secara 

efektif dan efisien. 

a. Waktu yang di 

berikan sesuai. 

b. Kurangnya anggaran 

waktu audit. 

c. Penggunaan jam 

lembur saat 

mengaudit. 

d. Tidak fokus dalam 

bekerja. 

     (Sumber : Saputra, 

2010) 

Likert 

7 Kinerja 

Pemeriksa 

Pajak (Y) 

Efektivitas dan 

efisiensi pemeriksaan. 

Kinerja pemeriksa 

pajak adalah hasil 

pencapaian atas 

program yang 

dilaksanakan oleh 

pemeriksa pajak serta 

evaluasi atas 

bagaimana program 

a. Menghindari 

duplikasi pekerjaan. 

b. Mengkoordinir 

program kerja. 

c. Menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu. 

d. Menggunakan 

sumber daya yang 

minimum dalam 

Likert 
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dilaksanakan melalui 

tata kelola manajemen 

yang baik. 

 

menghasilkan jasa 

dengan kualitas dan 

kuantitas yang tepat. 

e. Tujuan pemeriksaan 

telah tercapai 

dengan baik. 

(Sumber : Saputra, 

2010) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik, dan analisis data. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran 

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

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

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2013:19) 

 3.5.2 Uji Kualitas Data 

 Untuk melakukan uji kualitas data, maka peneliti menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas. 

3.5.2.1 Uji Validitas Data 

   Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
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mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013:52).  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi. Perhitungan 

dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of 

freeedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali,2013:53). Jika 

nilai rhitung > rtabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas dapat 

diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan 

konsisten. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

 Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-

perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran relatif konsisten. 

Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan dengan menghitung 

koefisien cronbach alpha (a ) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach alpha (a) lebih 

dari 0.60, maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2013). 
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3.5.3  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

sini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi uji asumsi klasik (Trianto, 2015 : 87). 

Adapun uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu : 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013:160). Untuk mengetahui data normal 

atau tidak salah satunya dengan uji statistik non-parametrik kolmogrov smirnov 

Test (K-S). Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05. 

Dasar penarik kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila p-

kolmogrov smirnov test > 0,05. 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

(Ghozali,2013:105). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance 

dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF 

<10, maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian tersebut. 
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3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika beda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya. 

3.5.4 Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. 

Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam 

suatu persamaan linear. Variabel independen terdiri dari akuntabilitas, kepuasan 

kerja, konflik peran, kompensasi finansial, dan batasan waktu pemeriksaan. 

Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pemeriksa pajak. 

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 
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Keterangan : 

Y     : Kinerja Pemeriksa Pajak 

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

b1-b5   : Koefisien regresi  

X1   : Akuntabilitas 

X2  : Kepuasan Kerja 

X3   : Konflik peran 

X4  : Kompensasi Finansial 

X5   : Batasan Waktu Pemeriksaan 

 e  : Error 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, 

mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal ini berarti jika 

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah 

antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai 

variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian 

pula sebaliknya, bila koefisien nilai bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan 

mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. 
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3.5.5  Uji Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya 

melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya 

merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui 

analisis data (Suliyanto, 2006 : 53). 

3.5.5.1 Uji Parsial Statistik t  (t tes) 

 Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara induvidual. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh 

signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

nilai signifikannya dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila tingkat 

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. Demikian pula sebaliknya jika 

tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. Bila Ha diterima dan Ho 

ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji  statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam variabel model regresi mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 

2013:98). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uii 

hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0,05 yang 

merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%. 
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Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima 

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

 Uji Koefisien Determinan bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial, dan 

batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Nilai koefisien 

determinasi dilihat dari nilai R square. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel independen (Ghozali,2013).  

Nilai R
2 

berada diantara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel nenas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2009 : 240). Dapat juga dikatakan bahwa R
2
=0 berarti tidak ada hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, sedangkan R
2
=1 menandakan suatu 

hubungan yang sempurna. 

Penggunaan R
2
(R Kuadrat) sering menimbulkan permasalahan, yaitu 

bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas 

dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh 

model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan 

menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung 
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apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau 

tidak. 

Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan 

Adjusted R Square. Interpretasinya sama dengan R Square, akan tetapi nilai 

Adjusted R Square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel 

baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan 

variabel terikatnya. Nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga jika 

nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas sama sekali 

tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya (Sugiyono, 2012).  


