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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel yang akan diteliti terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Penerimaan Pendapatan Reklame,sedangkan variabel independennya adalah 

Pelaksanaan Pemungutan, dan Pengawasan Pemungutan  

3.1.1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi (sekaran, 2006:116). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Penerimaan Pendapatan Reklame. 

3.1.2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2006:117). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan, dan 

Pengawasan Pemungutan. 

Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional Pengukuran 

Variabel Definisi Indikator Skala 

(XI) 

Pelaksanaan 

Kegiatan untuk merealisasikan 

rencana menjadi menjadi 

tindakan nyata dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.rencana yang telah 

disusun akan memiliki nilai jika 

dilaksanakan dengan efektif dan 

Membimbing, 

mengarahkan dan 

mengatur 

pelaksanaan 

pemungutan pajak 

reklame oleh dinas 

pendapatan 

Liker 
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efisien. Dalam 

pelaksanaan,setiap organisasi 

harus memiliki kekuatan yang 

mantap dan meyakinkan sebab 

jika tidak kuat,maka proses 

pendidikan seperti yang 

diinginkan sulit terealisasi 

(Mulyasa, 2007:21)   

kabupaten kampar. 

(X2) 

Pengawasan 

pengawasan dapat dirumuskan 

sebagai proses pemantauan 

kegiatan untuk menjaga bahwa 

suatu kegiatan dilaksanakan 

secara terarah dan menuju 

kepada tercapainya tujuan yang 

telah direncanakan dengan 

mengadakan penilaian,tindakan 

kooperatif terhadap kegiatan-

kegiatan yang menyimpang atau 

kurang tepat dengan sasaran 

yang dituju  (Eka Marta Diana 

(2015), menurut Sodono 

Sukimo (2004:98)) 

Variabel 

Pengawasan 

kegiatan, mengukur 

pelaksanaan atau 

hasil,menganalisis 

hasil dan 

melakukan 

tindakan perbaikan 

pemungutan pajak 

reklame oleh dinas 

pendapatan 

kabupaten kampar 

Liker 

(Y) 

Penerimaan 

Pendapatan 

pajak 

Penerimaan pendapatan pajak 

hotel dan restoran adalah 

penerimaan pajak yang sesuai 

dengan target atau lebih dari yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan adanya realisasi dari 

terget yang ditetapkan maka 

diharapkan pengelolaannya bisa 

Ditunjukkan 

dengan angka 

nominal hasil 

pemungutan pajak 

oleh dinas 

pendapatan 

kabupaten kampar 

Liker 
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dilaksanakan secara efektif oleh 

dinas perpajakan daerah 

kebupaten kampar,sehingga 

memungkinkan terjadinya 

kebocoran dalam pemungutan 

dapat dihindari. (Bambang 

Rianto,2011). 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif (Quantitative 

Data) adalah data yang berupa nilai atau angka. Nilai ini merupakan angka yang 

langsung bisa diolah atau dianalisis tanpa perlu ada interprestasi tertentu. 

(Syamsul Hadi. 2006 : 14 )  

Jenis data ini adalah data yang berbentuk kuesioner adalah set pertanyaan 

yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti,untuk dimintakan 

jawabannya dari responden. Kuesioner tersebut tidak selalu dalam kalimat 

tanya,namun juga dimungkinkan dalam kalimat pernyataan, yang harus dijawab 

dengan kata-kata yang telah disediakan oleh peneliti.(Syamsul Hadi. 2006 : 62-

63) 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah pengambilan data target dan 

reliabilitas pajak reklame ditempat penelitiannya langsung. Sedangkan Data 

primer adalah data mentah, validitas dan reliabilitas data yang didapatkan tersebut 

sangat tergantung pada keseriusan obyek penelitian dalam menjawab pertanyaan 
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penelitian ( Syamsul Hadi. 2006 : 39 ). Data primer dari penelitian ini adalah 

berberntuk koesioner. 

Reliabilitas adalah sebuah alat ukur dalam penelitian yang menggunakan 

data primer merupakan salah satu kunci pokok penelitian.salah satu alat ukur yang 

biasa digunakan dalam penelitian adalah daftar pertanyaan. Sedangkan validitas 

adalah alat ukur menunjukkan apakah alat ukur telah mampu mengukur sesuatu 

yang benar-benar akan diukur. Bila ternyata yang diukur sesuatu yang lain, maka 

alat ukur tersebut menjadi tidak valid. ( Syamsul Hadi. 2006 : 75-76 ) 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara 

keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam populasi terdapat unit-

unit populasi ataupun jumlah bagian-bagian populasi (Muhammad Teguh, 2005: 

125). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas pajak 

dikabupaten kampar yang berjumlah 41 pegawai 

3.3.2. Sampel 

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi.dengan kata lain,sejumlah, tapi tidak semua 

elemen populasi akan membentuk sampel (Uma Sekaran, 2006: 123). Sampel dari 

penelitian ini adalah berdasarkan tingkat jabatan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

Mengingat populasi kecil maka pada penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh. Dalam penelitian (Nursyamsiah,2015:28 dalam Sugiono,2010:96), 
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sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota 

populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 41 sampel. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian 

(Uma Sekaran, 2006: 65). Untuk memperoleh data dan keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan angket. Angket (koesioner) yaitu 

set pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti,untuk 

dimintakan jawabannya dari responden. Kuesioner tersebut tidak selalu dalam 

kalimat tanya, namun juga dimungkinkan dalam kalimat pernyataan, yang harus 

dijawab dengan kata-kata yang telah disediakan oleh peneliti.( Syamsul Hadi. 

2006 : 62-63 )  

Kusioner ini sistem penyebaran dengan cara antar langsung kekantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk dibagikan kepada pegawai Badan 

Pendapatan Daerah tersebut. 

3.5. Metode Analisis 

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

merupakan bentuk analisa data yang berupa angka-angka dan dengan 

menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Analisis 

data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, 

kemudian mengolahnya, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan 

output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 
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Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis 

adalah Analisis Statistik menggunakan SPSS. Alat analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi berganda 

(multiple regressions) yang digunakan untuk melihat pengaruh Pelaksanaan, dan  

Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan 

Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

3.5.1. Pengujian validasi 

Uji validasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang 

disusun mampu mengukur indikator yang hendak diukur tersebut dan dianalisis 

dengan cara menggunakan alat ukur dalam penelitian ini adalah menggunakan 

standar (Masrum dalam buku Sugiyono,2010:152). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validasi (kesejajaran) adalah 

teknik korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh person (Sugiono,2010: 

212). 

3.5.2. Pengujian Reliabilitas 

Untuk mendapatkan kehandalan alat ukur secara utuh atau realibilitas 

instrumen dari angket tersebut,dengan menggunakan rumus Alpa Cronbach. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik 

deskriptif dan analisis inferensial. Dalam hal ini analisis statistik deskriptif 

dilakukan untuk memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi,histogram 

data,modus,median,nilai rata-rata, dan simpangan baku. 

Analisis statistik inferensial dipakai untuk menguji hipotesis yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. Namun sebelum pengujian hipotesis tersebut,terlebih 
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dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yaitu uji normalitas,uji 

homogenitas dan uji linieritas. 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas,uji multikolinearitas,heteroskedastistas dan uji autokorelasi. 

3.5.3.1.Uji Normalitas  

Menurut Ghazali (2003: 110-115) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribisi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas ini untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas 

dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel (X1,2,3...) dimana akan 

diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien 

korelasi (r), dikatakan terjadi Multikolinearitas, jika koefisiensi korelasi antar 

variabel bebas (X1,dan X2,X2, dan X3, dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 

(pendapatan lain; 0,50; 0,70; 0,80 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadadi 

Multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama 

dengan 0,60 (r,< 0,60).(Danang, 87: 2013) 

Menurut Ghazali (2003: 91) Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

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

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

dengan nilai VIF >10.  
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3.5.3.3.Uji Autokorelasi  

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak baik atau 

tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi 

secara linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan 

penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. (Danang, 97: 2013) 

3.5.3.4.Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, besar). (Ghozali, 2011:125) 

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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3.5.4. Metode Regresi Linear Berganda 

Dalam menganalisis data diperoleh dalam kegiatan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode regresi linear berganda.hubungan antaara variabel bebas 

dengan variabel terikat ditunjukkan dengan: 

Y=a+b1X1+b2X2+b3 X3. 

3.5.4.1. Uji t 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan secara 

terpisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependennya. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan 1 tabel pada 

tingkat signifikan 5% jika t hitung > 1 tabel maka variabel bebas dapat 

menerangkan terikatnya,dan artinya ada pengaruh anta variabel bebas dengan 

variabel terikatnya.  

3.5.4.2.Uji F 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu regresi secara simultan (uji Fa) 

digunakan untuk mengetahui pengaruh veriabel bebas (pelaksanaan,dan 

pengawasan) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (penerimaan)f hitung 

dibandingkan dengan f tabel dengan menggunakan derajat signifikan 5% dengan: 

Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

3.5.4.3.Uji R
2
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Pengujian hipotesis secara total digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

bebas  (independen) secara bersama-sama terhadap variabel (dependen) terikat. 

Untuk mengikuti besarnya kontribusi variabel X1X2 terhadap variabel Y 

digunakan uji koefisien determinasi berganda(R
2
). 

Nilai R
2 

ini mempunyai range 0 sampai 1 (0<R
2
>1). Semakin besar nilai R

2
 

(mendekati 1) maka semakin baik hasil regresi tersebut,dan semakin besar 

mendekati 0 maka variabel secara keseluruhan tidak bias menjelaskan variabel 

terikat. 

 


