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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini akan menguji pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Kualitas

pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas

Pendapatan Daerah Duri.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang,

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

menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data

yang diperlukan akan dikumpulkan, seperti yang telah dikemukakan oleh Kuncoro

(2009 dalam Budi, 2015 : 49). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib

pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah di Duri.

Sementara sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset)

dari unit populasi (Kuncoro 2009 dalam Budi, 2015:49). Sampel dalam penelitian

ini adalah Totally Sampling yaitu seluruh jumlah populasi sebanyak 87 restoran

yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Duri.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2013:402).
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Data primer  tersebut berupa angka yang tertera didalam skala kuesioner yang

kemudian diolah menggunakan software SPSS (Ghozali, dalam Rachmadi,

2014:42). Data diperoleh dari hasil kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang

dibagikan pada responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak

Restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Duri yang dijadikan sample

penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.Metode

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sample

tertentu

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangan (field research) atau survei dengan teknik kuesioner

(questionnaires). Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung

pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data primer. Menurut

Syofian Siregar (2012: 132) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan

informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan,

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data

kuantitatif (Sugiyono, 2013: 135). Skala pengukuran yangdigunakan dalam
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penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013: 136). Skala Likert mempunyai dua

bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi

skor 5,4,3,2, dan 1. Sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan

5. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju ragu-ragu, tidak

setuju, dan sangat tidak setuju (Syofian Siregar, 2011: 138).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2011: 52).

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan tingkat

signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai

berikut:

a) Jika r hitung ≥ r tabel maka item-item pernyataan yang terdapat

pada instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total item

pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan

dinyatakan valid.

b) Jika r hitung ≤ r tabel maka item-item pernyataan yang terdapat

pada instrumen tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total
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item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan

dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011: 47). Untuk menguji

reliabilitas dalam penelitian ini digunakan koefisien Cronbach’s

Alpha.

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Cronbach’s

Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan

jika nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan

varibel tersebut tidak reliabel (Imam Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi

responden.Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data

yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).Fungsi

analsii deskriftif adalah memberikan gambaran umum untuk melihat karakteristik

data yang kita peroleh. Gambaran umum ini bias menjadi acuan untuk melihat

karekteristik data yang diperoleh.
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh,

haruslah dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan.

Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data

adalah analisis statistik yang berupa uji normalitas. Kepastian

terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat

dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistic

selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat

dipertanggungjawabkan (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 104). Selain itu,

uji normalitas juga akan menguji data variabel bebas (X) dan data

variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan.

Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang Sunyoto,

2010: 103).

Dalam penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan

adalah one sampel kolmogorov smirnov test, yaitu pengujian dua sisi

yang dilakukan dengan membandingakan signifikansi hasil uji

(pvalue) dengan taraf signifikan sebesar 5%. Artinya, apabila

signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal.

Sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5%, maka data

dikatakan tidak normal.
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2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan

yang linear secara signifikan atau tidak (Imam Ghozali, 2011: 166).

Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan

melihat signifikansi data. Data dikatakan signifikan bila signifikansi

lebih dari 5%. Apabila data yang diperoleh lebih dari 5% maka data

dapat dikatakan linear, sebaliknya apabila data yang diperoleh kurang

dari 5% maka data dikatakan tidak linear.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama

atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama

disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variannya tidak

sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas

terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur

baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Danang

Sunyoto, 2010: 100-101). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji

heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji Glejser pada program

SPSS versi 20. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini
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menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria

pengujian adalah sebagai berikut:

1) Jika sign. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika sign. < 0,05 terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana

adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan

variable bebas yang lainnya (Danang Sunyoto, 2010: 97). Uji

multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari

nilai tolerance, dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF).

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai

VIF ≥ 10. Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:

1) Dengan menggunakan nilai tolerance

a) Apabila nilai tolerance ≤ 0,10, maka terjadi multikolinearitas

b) Apabila nilai tolerance ≥ 0,10, maka tidak terjadi

multikolinearitas

2) Dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF)

a) Apabila nilai VIF ≤ 10, maka tidak terjadi multikolinearitas

b) Apabila nilai VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas
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3.5.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Berganda

Hotman Simbolon (2009: 239) mengemukakan bahwa regresi

berganda terdiri dari sebuah peubah tak bebas sebagai respon atau

yang diprediksi dan lebih dari satu peubah bebas sebagai prediktor

atau yang memprediksi. Analisis regresi ganda digunakan oleh

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan

(naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik

turunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 275). Persamaan umum regresi

linier sederhana adalah:

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4

Dimana:

Y = kepatuhan wajib pajak

b1 = koefisien pemahaman peraturan

b2 = koefisien omzet

b3 = koefisien kualitas pelayanan

b4 = koefisien sanksi

X1 = pemahaman peraturan

X2 = omzet

X3 = kualitas pelayanan

X4 = sanksi
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2. Uji Parsial (t-test)

Uji-t (t-test) merupakan uji statistik yang seringkali ditemui

dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji-t digunakan ketika

informasi mengenai nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui

(Syofian Siregar, 2011: 257). Langkah-langkah dalam uji parsial (t-

test) yaitu:

a) Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel

1) Apabila thitung lebih besar dari ttabel, maka H0 ditolak dan H1

diterima.

2) Apabila thitung lebih kecil dari ttabel, maka H0 diterima dan H1

ditolak.

b) Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan Alpa 5% (0,05).

Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko

kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau

menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyakanya 5% dan

tingkat kepercayaan atau besar mengambil keputusan sedikitnya

95%. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka diterima

dan ditolak. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05

maka ditolak dan diterima.
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3. Uji Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variable

bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

Langkahlangkah dalam uji simultan (F-test) yaitu:

1) Dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel

a) Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka H0 diterima dan H1

ditolak.

b) Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka H0 ditolak dan H1

diterima.

2) Menentukan tingkat signifikan

a) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05,

maka H0 diterima dan H1 ditolak.

b) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05,

maka H0 ditolak dan H1 diterima.

4. Koefisien Determinan (Adjusted R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

Padapengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari

besarnyanilai (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel

bebas yaitu pemahaman peraturan, omzet, kualitas pelayanan dan

sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Nilai  (Adjusted R2)

mempunyai  interval  antara  0 dan 1. Jika niali Adjusted R2 bernilai

besar (mendeteksi 1) berarti variable bebas dapat memberikan hampir
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semua informasi yang dibutuhkan untukmemprediksi variabel

dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2) bernilaikecil berarti

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variable dependen

sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk datasilang

(crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besarantara

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu(time

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang

tinggi(Ghozali, 2011:97)

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel merupakan construct yang dapat diukur atau dinilai

menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran

secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Sedangkan definisi operasional

merupakan penentuan construck sehingga menjadi variabel yang dapat diukur,

sebagai mana yang dikemukakan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo

(2002: 69).

3.6.1 Variable Terikat (Dependent Variabel)

Menurut Syofian Siregar (2012: 110) variabel terikat (Y) merupakan

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain

(variabel bebas). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak

restoran dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan

yang mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak pajaknya yang disertai dengan kesadaran dalam dirinya

sehingga dapat berbuat sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan.



73

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib

pajak restoran diadopsi dari Bryan Wahyu Rahmanto (2015) yang merupakan

pengembangan dari Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu

(2006: 111). Terdapat 4 (empat) indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan

diri ke Kantor Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar,

dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

3.6.2 Variable Bebas (Independent Variabel)

Menurut Syofian Siregar (2012: 110) variabel bebas (variable

independent) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi

suatu variabel lain (variable dependent). Variabel bebas pada penelitian ini

adalah:

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai hasil

pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak

yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan

perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pemahaman yang baik dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak karena hal-hal yang mereka ketahui dan pahami mengenai peraturan

pajak selanjutnya diaplikasikan untuk membayar pajak. Instrumen yang

digunakan untuk mengukur variable pemahaman peraturan perpajakan

diadopsi dari Bryan Wahyu Rahmanto (2015) yang merupakan hasil

pengembangan dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 141). Terdapat 3 (tiga)
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indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara

perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan

mengenai fungsi perpajakan.

b. Omzet (X2)

Omzet penjualan adalah banyaknya barang yang diterima pembeli

dengan jumlah uang yang diserahkan kepada penjual sesuai dengan

kesepakatan bersama. Turunnya omset penjualan yang diperoleh membuat

wajib pajak restoran tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Turunnya

omset dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Terdapat 7 indikator

dalam omzet penjualan. 3 indikator berasal dari faktor internal yaitu kualitas

barang, persediaan bahan baku, dan pelayanan. 4 indikator berasal dari faktor

eksternal yaitu selera konsumen, barang pengganti, persaingan dan pemasok.

c. Kualitas Pelayanan (X3)

Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan

yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk membantu, membimbing,

atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan terciptanya kondisi

pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib

pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib

pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Instrumen yang

digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak diadopsi dari

Artiningsih (2013) yang merupakan hasil pengembangan dari Parasuraman et

al (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012). Terdapat 5 (lima)
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indikator, yaitu keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness),

jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti langsung (tangible).

d. Sanksi (X4)

Sanksi pajak digunakan oleh aparatur pajak (fiskus) untuk mencegah

adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar

wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya

sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak terhadap kewajibannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur

variabel sanksi perpajakan diadopsi dari Chaerunnisa (2010) yang merupakan

hasil pengembangan dari M. Zain (2008) dalam Suryo Wibowo Pusponegro

(2013). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan

bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup

berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi

pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.


