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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:32), objek penelitian merupakan suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel 

tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun objek 

penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh tingkat 

pemahaman perpajakan dan penerapan sistem pelaporan pajak e-filing terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono ( 2012: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar sebagai wajib pajak e-filling di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Yang menjadi sampel penelitian berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi. 

Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Steph Ellen, 2010; dengan 

rujukan Principles and methods of research; Ariola et al. 2006) yaitu sebagai 

berikut : 
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                  N 

n =  

        N. d² + 1 

 

 

Keterangan : n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = eror 

  77.367 
n =  

 77.367. 10² + 1 

 
  77.367 
n =   

 77.367 (0.01) + 1 

 
 77.367 
n =   =  99.87 atau 100   
 774.67 

 

3.3.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada 

populasi (keterbatasan dana, tenaga dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2007:61).  

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah 

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya yang dapat menggeneralisasikan 

sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006:123). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

insidental. Menurut Sugiona (20012 ; 67) sampling insidental adalah teknik 
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pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel apabila orang yang secara 

kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Maka yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan  sebanyak 100 orang. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Menurut Sugiyono (2013: 

14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, 

menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian 

ini juga menggunakan variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang 

memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen 

dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah 

hubungan antar variabel (Nur dan Bambang, 2009: 64). 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer menurut Nur dan Bambang (2009: 146) adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas 

kuisioner yang dibagikan kepada responden. 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka 

referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, 

majalah, maupun jurnaljurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian 

termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam 

membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan. Dengan penelitian di 

lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data-data primer yang diperoleh 

dari hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Pekanbaru Tampan. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

dengan skala model likert. Skala likert adalah metode yang digunakan 

untuk mengukur variabel tersebut dengan menyatakan setuju atau ketidak 

setujuan terhadap subjek. Kuesioner berisi sejumlah 

pertanyaan/pernyataan yang menyatakan objek yang hendak diungkap 

dengan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Masing-masing 

jawaban dari 5 (lima) alternatif jawaban yang tersedia diberi bobot nilai 

(skor) sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Skor Jawaban Responden 

 

No. Uraian  Skor 

1. Sangat Setuju ( SS ) 5 

2. Setuju ( S ) 4 

3. Netral ( N ) 3 

4. Tidak Setuju ( TS ) 2 

5. Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 

Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

3.5 Defenisi  Operasional Variabel 

Menurut (Umi Narimawati : 2008), operasionalisasi variabel adalah proses 

penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indicator sub 

variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan 

bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila 

belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan 

variabel dependen.Variabel independen adalah insentif, beban kerja dan 

administrasi perpajakan modern.Sedangkan variabel dependen adalah kinerja 

terhadap pemeriksa pajak.Untuk memperjelas batasan variabel-variabel tersebut, 

maka perlu penegasan secara operasional dalam bentuk definisi operasional 

variabel. Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel 

yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.  

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negative (Sekaran,2009). 

Jika terdapat variabel bebas maka variabel terikat juga hadir, kemudian setiap 
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kenaikan dalam variabel bebas terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh variabel 

bebas. Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu : 

3.5.1.1 Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1) 

Menurut Soemarso (2007:2) Tingkat pemahaman perpajakan adalah 

tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban  perpajakannya 

untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan 

pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan 

kemakmuran. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak 

setuju dan 5 = sangat setuju). 

 

3.5.1.2 Penerapan Sistem E-filling (X1) 

Menurut Fidel (2010: 56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT 

(Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP).Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 

poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju). 

 

3.5.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak (X2) 

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan wajib pajak adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar 

SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak 
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perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti 

pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan 

penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau 

pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa 

kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti 

pemotongan atau pemungutan pajak. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 

poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju). 

 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel Dependen, adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain atau variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2014:63). Variabel ini 

sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia biasa disebut sebagai variabel terikat. Yang menjadi variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kuesioner ini 

menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju). 

Penelitian ini melibatkan 2 (dua) variabel independen yang terdiri dari 

Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1), dan Penerapan Sistem E-filing (X2), serta 

satu variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. 

Tabel 3.2 

Pengukuran Variabel 

 

No Jenis Variabel Indikator Pengukuran 

1. Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan (X1) 

a. Ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan 

b. Sistem perpajakan di indonesia 

c. fungsi perpajakan  

d. fungsi perpajakan 

Likert 
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2. Penerapan  Sistem 

e-filing (X2) 

a.  Ketersedian yang luas dan akses 

yang fleksibel 

b.  Menjamin Keamanan 

c.  Minat Pengguna 

Likert 

3. Kepatuhan Wahib 

Pajak Orang 

Pribadi(Y) 

a.   Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.  

 b. Kepatuhan dalam penghitungan dan 

pembayaran pajak terutang 

c. Kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan pajak 

d. Kepatuhan untuk melaporkan 

kembali Surat Pemberitahuan 

Likert 

 

Metode Analisis Data 

3.5.3 Uji Kualitas Data  

Untuk melakukan uji kualitas data primer ini, maka peneliti menggunakan 

uji validitas dan reliabilitas. 

3.5.3.1 Uji Validitas  

Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner diuji melalui pengujian data yaitu uji validitas dan 

uji reliabilitas.Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang 

digunakan. Pengertian validitas menurut (Sugiyono, 2010:121) adalah sebagai 

berikut: “Instrumen yang valid berarti alat ukut yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur”. Dari definisi diatas 

validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan 

tingkat pengukuran sebuah alat tes (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa 

yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila ia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel 
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Tingkat Pemahaman Pepajakan (X1), Penerapan Sistem e-filing (X2) dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Uji validitas dilakukan dengan 

mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-

masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi pearson 

product moment. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian 

validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila 

dari tampilan output SPSS menunjukan bahwa korelasi antara masing-masing 

indikator terhadap total skor konstruk menunjukan hasil yang signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan/pernyataan adalah valid. 

3.5.3.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel (Ghozali, 2011). Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini 

dilakukan dengan caraone shot atau pengukuran sekali saja.  

Pengukuran one shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan/pernyataan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan/pernyataan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Menurut Nunnaly (1978) 

dalam Ghozali (2011), instrumen penelitian dapat dikatakan handal (reliable) jika 

Cronbach Alpha > 0,60. 

 



63 

 

 
 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Terdapat tiga uji asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat penggunaan 

metode regresi.Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas.Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang 

mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi. 

3.5.4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, 

variabel  terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran data pada 

sumbu diagonal atau grafik. Jika data menyebar disekitar dan mengikuti garis 

diagonal, maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data tidak 

menyebar dan tidak mengikuti garis diagonal, maka data tersebut tidak memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2012:110). Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal dan uji statistik (Ghozali, 2012:160). 

3.5.4.2 Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Prasyarat yang harus terpenuhi 

adalah tidak adanya autokorelasi pada  modelregresi (Priyatno, 2010:75). 
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Autokorelasi dideteksi dengan nilai Durbin-Watson. Batas tidak terjadinya 

autokorelasi adalah angka Durbin-Watson berada antara -2 sampai dengan +2. 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variabel dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2012:139). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot atau pola 

diagram pencar (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot membentuk pola tertentu seperti 

titik-titik yang teratur (berkembang, menyebar kemudian menyempit) hal ini 

berarti terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 

3.5.4.4 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya 

hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel 

independen yang diteliti. Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2013: 105). 
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Untuk mengetahui tidaknya multikolinieritas model regresi adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan varian inflation faktor(VIF). Dengan bantuan SPSS, 

deteksi multikolinieritas menggunakan variance inflation factor yang merupakan 

kebalikan dari toleransi sehingga formulasinya adalah sebagai berikut: 

    
 

(    )
 

 

         
 

Sumber : (Ghozali, 2013:105) 

Dimana R
2
 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil, berarti 

menunjukkan nilai VIF akan besar, begitu juga sebaliknya. Kriteria model regresi 

yang bebas multikolinieritas adalah: 

a. Jika angka tolerance di atas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan tidak terdapat 

gejala multikolinieritas 

b. Jika angka tolerance di bawah 0,1 dan VIF > 10 dikatakan terdapat 

gejala mulitikolinieritas. 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.5.1 Analisis Liner Berganda  

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan variabel independen yang diketahui (Ghozali, 

2013:107). 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen maka digunakan metode analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) dengan maksud 
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untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Pemahaman Perpajakan (X1), 

Penerapan Sistem e-filing (X2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Y). 

Pengujian tersebut dilakukan dengan model persamaan sebagai berikut: 

                  

Keterangan: 

Y1 = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

  =Konstanta 

            = Koefisien regresi 

X1 = Pemahaman Perpajakan 

X2 = Penerapan Sistem e-filing 

e = Error 

 

3.5.5.2 Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).Nilai (  ) yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen memberikan informasi yang terbatas 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169). 

3.5.5.3 Uji F   

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 
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signifikan 0,05 (Ghozali, 2013:84). Dasar pengambilan keputusan adalah 

sebagaiberikut: 

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau Ha 

ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau 

bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. 

2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha 

diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen 

atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. 

3.5.5.4  Uji t Statistik 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 

sebesar α = 0,05. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika angka sig. > tingkat kesalahan ( a = 0,05 ), maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  
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b. Jika angka sig. < tingkat kesalahan ( a = 0,05 ), maka Ho ditolak dan 

Ha di diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.5.5.4.1  Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah adanya pengaruh pemahaman 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hipotesis nol (Ho) dan 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan sebagai berikut: 

Ho1: ρ =  0, pemahaman perpajakantidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Ha1: ρ ≠  0 pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Pengujian hipotesis, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji-

t.Pengujian t statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu pengaruh pemahaman perpajakan(X1) terhadap variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak(Y). Kriteria penerimaan dan penolakan 

hipotesis dengan menggunakan uji-t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika thitung<ttabel  danHo ditolak jika thitung> ttable 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis juga dapat dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS 21.0 for Windows dengan melihat nilai 

signifikansinya sebagai berikut: 

Bila (P Value) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependent. 
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Bila (P Value) > 0,05 maka Ho diterima dan ditolak. Artinya variabel 

independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. Untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

maka dapat digunakan uji koefisien determinasi (R
2
). Menurut Sarwono(2005:75) 

koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi (R
2
) 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Adjusted R2 berarti R2 sudah disesuaikan dengan derajat 

bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan 

adjusted R2. Koefisien determinasi berkisar dari 0 sampai dengan 1(0≤R
2
≥1). Ini 

berarti bila R
2
 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat, bila R
2
 semakin besar mendekati 1, menunjukkan 

semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila 

R
2
semakin kecil mendekati 0 maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

3.5.5.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah adanya pengaruh penerapan 

system e-filing. Adapun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif(Ha) dinyatakan 

sebagai berikut: 

Ho2: ρ =  0, penerapan system e-filingtidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Ha2: ρ ≠  0, penerapan system e-filingberpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak 
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Pengujian hipotesis, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji-

t.Pengujian t statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu penerapan system e-filing(X2) terhadap variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dengan menggunakan uji-t 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika thitung< ttabel 

Ho ditolak jika thitung> ttable 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis juga dapat dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS 21.0 for Windows dengan melihat nilai 

signifikansinya sebagai berikut: 

Bila (P Value) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependent. 

Bila (P Value) > 0,05 maka Ho diterima dan ditolak. Artinya variabel 

independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, maka dapat digunakan uji koefisien determinasi(R
2
). Menurut 

Sarwono(2005:75) koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya 

peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Koefisien 

determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Adjusted R2 berarti R2 sudah disesuaikan 

dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam 

perhitungan adjusted R2. Koefisien determinasi berkisar dari 0 sampai dengan 
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1(0≤R
2
≥1). Ini berarti bila R

2
 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, bila R
2
 semakin besar mendekati 1, 

menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 


