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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu 

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu penelitian. Jadi 

metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Purnomo Setiyady Akbar, 

2011: 41). 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2017 hingga selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh peneliti melalui kuesioner yang dibagikan kepada Pengusaha Kena Pajak. 

3.3 Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

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

menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009: 103). Data yang digunakan adalah data 

kuantitatif yang berskala likert dengan sumber data yaitu data primer yang 

merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (Bungin : 

2005). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar 

di KPP Pekanbaru Senapelan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena 

Pajak yang melaporkan Faktur Pajak dengan e-Faktur. 
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3.4 Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset) dari unit 

populasi (Kuncoro, 2009:103). Sampel dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena 

Pajak yang menggunakan sistem e-Nofa yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan yang menggunakan e-Faktur. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling. Metode Accidental 

Sampling merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel 

secara bebas sekehendak peneliti (Hikmat, 2014:  64). Metode pengambilan sampel 

ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan bahwa jumlah 

populasi yang diteliti tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih 

sampel yang paling cepat dan murah. Medode pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. 

 Metode pengambilan sampel ini menggunakan rumus Slovin dengan 

populasi jumlah pengguna e-Faktur sebanyak 1.676 dan batas  toleransi error 10% 

maka didapati hasil sebanyak 94 responden. Berikut rumus Sloven : 

n = N / (1+N.(E)2) 

Keterangan : n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah total populasi 

e = Batas toleransi error 

Rumus Slovin ini dikutip dari buku Wiratna Sujarweni (2014:16) 
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3.5  Definisi Operasional Variabel 

       Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi 

Operasional 

Indikator Skala 

 

 

Kegunaan          

e-Faktur (X1) 

 

Bagaimana PKP 

mengerti cara 

menggunakan sistem  

e-Faktur. 

1. Penggunaan e-Faktur dapat 

mempercepat pelaporan Faktur Pajak. 

2. Penggunaan e-Faktur dapat 

meningkatkan kinerja. 

3. Penggunaan e-Faktur dapat 

menghemat biaya. (Lestariningsih, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

Kemudahan e-

Faktur (X2) 

 

 

 

 

Bagaimana PKP 

mendapatkan 

kemudahan dalam 

menggunakan sistem  

e-Faktur. 

1. Mudah dalam mempelajari e-Faktur 

2. Interaksi membantu mendapatkan 

informasi yang diharapkan. 

3. Jelas dan mudah dipahami. 

(Lestariningsih,2016) 

 

 

Computer Self     

Efficacy (X3) 

 

Bagaimana PKP bisa 

mengoperasikan 

langkah-langkah 

dalam menggunakan 

e-Faktur 

 

 

 

 1.   Bisa membuat Pelaporan Faktur 

Pajak menggunakan e-Faktur. 

 2.  Tidak menggunakan Panduan manual 

dalam menggunakan e-Faktur. 

 3.  Bisa membuat Pelaporan Faktur Pajak 

meskipun belum pernah menggunakan 

e-Faktur. (Chandra,2016) 

 

 

Keputusan 

terhadap 

penggunaan e-

Faktur (Y) 

Keputusan 

Pengusaha Kena 

Pajak dalam 

menggunakan e-

Faktur sebagai sarana 

Pelaporan  Faktur 

Pajak yang telah 

ditetapkan oleh DJP. 

1.   Menggunakan aplikasi e-Faktur. 

2.   Membuat ID Pengusaka Kena Pajak. 

3.   Membuat Faktur Pajak. 

(Lestariningsih, 2016) 

Sumber indikator : Eni Nur Lestariningaih, Izhal Rio Chandra (2016) 

Sumber variabel Independen/X1 dan X2 : Eni Nur Lestariningsih (2016) 

Sumber variabel Dependen/Y : Izhal Rio Chandra (2016) 
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Setiap item diukur dengan menggunakan Skala Likert dari 1 Sangat Tidak 

Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Dalam penelitian ini menggunakan 5 pilihan dalam 

Skala Likert. 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis Linier Berganda merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika 

pengukurannya melibatkan lebih dari satu variabel independen maka analisa ini 

disebut analisis linier berganda. 

Dalam matematikanya analisa regresi berganda dinotasikan sebagai berikut : 

Y  = α+β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+e 

Y   = Keputusan terhadap Penggunaan e-Faktur 

α   = Konstanta 

e   = Error 

β1, β2, β3  = Koefisien regresi variabel 

X1   = Kegunaan e-Faktur 

X2   = Kemudahan e-Faktur 

X3   = Computer Self Efficacy 

3.7 Uji Kualitas 

3.7.1  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 
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dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian data terhadap variabel 

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. 

3.7.2  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. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Pendugaan nilai koefisian regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) 

bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu Best Linier Unbiased Estimative 

(BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan regresi harus 

memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik itu apabila tidak ada bias, efesien 

dan konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang 

diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atau 

tidak reliable. Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka 

dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. 
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3.8.1  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 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti 

data terdistribusi dengan normal. 

3.8.2  Uji Multikolonearitas 

Untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinearitas. 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. 

3.8.3 Uji Autokorelasi 

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. 
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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. 

3.8.4  Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2005), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dan residual1 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual 1 maka pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas jika berbeda disebut 

heterokedastisitas yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen 

dengan idenpenden. 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1  Uji Parsial (t) 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh suatu variabel independen secara secara individual menerangkan variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan dengan  menggunakan pengujian dua sisi yaitu 

membandingkan antara t hitung dengan tingkat t t tabel, sehingga Ha akan dapat di 

terima apabila t hitung dengan tingkat > t table dengan signifikansi 0,05(a=5%). 

3.9.2  Uji Simultan (F) 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian di gunakan dengan menggunakan 
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signifikasi level 0,05 (5%). Ketentuan penerimaan atau penolokan hipotesis di 

lakukan dengan cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung > besar dari Ftabel maka 

Ha diterima dan sebaliknya. 

3.9.3  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 


