
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel 

terikat (dependent dan diberi simbol Y) dan variabel bebas (independent dan 

diberi simbol X). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasikan dan hubungan 

antar variabel . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 1) Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara 

langsung dari sumbernya, diambil, dan dicatat oleh peneliti. Untuk memperoleh data 

primer tersebut, peneliti menggunakan teknik survai kuesioner. Kuesioner  yang 

diberikan berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk 

mengukur kepatuhan pajak, kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, 

sanksi denda, dan sikap fiskus yang diberikan pada responden wajib pajak orang 

pribadi yang kebetulan berada di KPP dan akan digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel penelitian ini. 2) Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau melalui perantara yaitu mengenai gambaran umum 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.  

1.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran 

perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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1.2 Populasi dan Sampel 

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak 

pada wilayah KPP Senapelan.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi namun tetap mampu mewakili populasi tersebut. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan supaya sampel penelitian 

representatif populasi, maka sampel diperoleh dengan menggunakan teknik 

sampling tertentu, yaitu incidental sampling. Teknik incidental sampling 

(Azwar, 1998) yaitu menggunakan individu-individu yang termasuk populasi 

penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti di KPP Kota Pekanbaru 

Senapelan secara proporsional. Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk 

memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan jumlah populasi yang diteliti 

tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang 

paling cepat dan mudah. 

 
1.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berskala likert 

dengan sumber data yaitu data primer dengan cara menyebarkan kuisioner 

pada sampel berupa WPOP yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan 

data sekunder dengan cara peneliti mendapatkan data langsung dari pihak 

yang bersangkutan. 
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1.4 Defenisi Operasional Variabel  

Variabel Pengertian Indicator 
Kepatuhan 
pajak 
(y) 

WP yang telah 
menjalankan 
kewajiban 
perpajakan 
sesuai dengan 
ketentuan 
perpajakan yang 
berlaku 
 

1.  Mengetahui dan berusaha 
memahami UU (y1) 

2. Selalu mengisi formulir 
pajak dengan benar (y2) 

3.  Selalu menghitung pajak 
dengan jumlah benar (y3) 

4.  Selalu membayar pajak 
tepat waktu (y4) 
Sumber:Novitasari (2006) 

1. Kesadaran 
Perpajakan 
(x1) 

Kesadaran, 
kesungguhan, 
dan keinginan 
WP untuk 
memenuhi 
kewajiban 
pajaknya yang 
ditunjukkan 
dalam pengertian 
WP terhadap 
fungsi pajak dan 
kesungguhan 
WP membayar 
Pajak 

1.  Mengetahui adanya UU 
dan ketentuan perpajakan 
(x1.1) 

2.  Mengetahui fungsi pajak 
untuk pembiayaan negara 
(x1.2)  

3.  Memahami bahwa 
kewajiban perpajakan 
harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku (x1.3) 

4.  Menghitung, membayar, 
melaporkan pajak dengan 
suka rela (x1.4) 

5.  Secara sadar menghitung, 
membayar, melaporkan 
pajak dengan benar (x1.5) 

Sumber: Muliari dan 
Setiawan (2009) 

2. Sikap 
Rasional 
(x2) 

Pertimbangan 
WP atas untung 
ruginya 
memenui 
kewajiban 
pajaknya, 
ditunjukkan 
dengan 
pertimbangan 
terhadap 
keuangan, 
apabila tidak 
memenuhi 
kewajiban pajaknya dan 
risiko yang akan 

1.  Merasa untung apabila 
membayar pajak (x2.1) 

2.  Merasa membayar pajak 
harus (x2.2) mendapat 
pujian 

3.  Merasa bila tidak 
membayar pajak berisiko 
ketahuan oleh 
instansi/kantor pajak 
(x2.3) 

4.  Membandingkan risiko 
kerugian tidak membayar 
pajak dengan keuntungan 
membayar pajak (x2.4) 

 Sumber : Novitasari 
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Variabel Pengertian Indicator 
timbul apabila 
tidak membayar 
pajak 

(2006) 

3. Lingkungan 
(x3) 

Tipe lingkungan 
sosial yang non 
compliance 
dimana WP 
berada 
ditunjukkan 
dengan perhatian 
masyarakat 
terhadap 
ketidakpatuhan 
WP dan 
kebiasaan 
masyarakat itu 
sendiri terhadap 
memenuhi 
kewajibannya 

1.  Masyarakat mendukung 
perilaku tidak patuh 
terhadap pajak (x3.1)* 

2.  Masyarakat mendorong 
untuk melaporkan pajak 
secara tidak benar guna 
mengurangi beban pajak 
(x3.2)* 

3.  Masyarakat melaporkan 
pajak secara tidak benar 
(x3.3)* 

4.  Melaporkan pajak secara 
tidak benar karena 
anjuran masyarakat 
sekitar (x3.4)* 

Sumber: Novitasari (2006) 
4. Sanksi 
Denda(x4) 

Persepsi WP 
terhadap hukum 
pajak yang 
mengatur 
keadilan 
pelaksanaan 
peraturan 
perpajakan, hak 
dan kewajiban 
WP dan tingkat 
beban pajak itu 
terhadap WP 
sendiri 

1.  Keterlambatan membayar 
pajak diampuni dan tidak 
dikenai dendabunga 
(x4.1) 

2.  Nilai denda bunga pajak 
per bulansudah wajar 
(x4.2) 

3.  Pelaksanaan sanksi denda 
bunga oleh petfugas 
fiskus tepat pada 
waktunya (x4.3) 

4.  Perhitungan pelaksanaan 
sanksi denda bunga 
dilakukan oleh wajib 
pajak  bersangkutan 
(x4.4) 

Sumber: Suyatmin (2004) 
5. Sikap 
Fiskus 
(x5) 

Perilaku petugas 
pemeriksaan 
pajak terhadap 
WP yaitu 
melakukan 
pemeriksaan 
pajak, apakah 
fiskus tidak ada 
unsur memeras, 

1.  Kooperatif (x5.1) 
2.  Menegakkan aturan 

perpajakan (x5.2) 
3.  Bekerja secara jujur 

(x5.3) 
4.  Mempersulit wajib pajak 

(x5.4)* 
5.  Pernah dikecewakan 

(x5.5)* 
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Variabel Pengertian Indicator 
mengada-ada, 
menghitung 
pajak WP secara asal-asalan 
apabila tidak 
mendapat 
imbalan dari WP 

6.  Informasi belum cukup 
baik (x5.6)* 

7.  Pelayanan cukup baik 
(x5.7) 

8.  Bersikap adil (x5.8) 
Sumber: Supriyati dan 
Hidayati (2008) 

Sumber : Anisa (2012) 

Skala pengukuran yang digunakan untuk kelima variabel dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert. 

 
1.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data 

tersebut di kumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif,  

Uji Regresi Berganda, Uji Asumsi klasik dan Uji Hipotesis. 

3.5. 1 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan 

sampel dari KPP Pekanbaru Senapelan. Data dalam penelitian ini bersumber 

dari Kantor KPP Pekanbaru Senapelan diperoleh dari Analisis Deskriptif  

yang digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, 

dan melihat hubungan antara kesadaran Perpajakan,sikap rasional, lingkungan, 

sanksi denda dan sikap fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. 

3.5. 2 Uji Regresi Berganda 

Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakanlah analisis Linier Berganda. Karena pengukurannya 
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melibatkan lebih dari satu variabel, maka analisa ini disebut analisis linier 

berganda. 

1. Y = ß 0+ ß1X1+ ß 2 X2 + ß 3X3 + ß 4 X4 + ß 5X5 +e 

2. Keterangan : 

3. Y  = Kepatuhan pajak 

4. ß 0  = Bilangan konstanta 

5. ß1 ... ß 5  = Koefisien arah regresi 

6. X1  = Kesadaran perpajakan 

7. X2  = Sikap rasional 

8. X3  = Lingkungan 

9. X4  = Sanksi denda 

10. X5  = Sikap fiskus 

 
3.5. 3 Uji Asumsi Klasik 

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil 

yang diperoleh tidak bisa langsung melakukan. Hal ini disebabkan karena 

model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi 

klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis 

regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut : 

a. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. 
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Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi 

adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan Normal P-Plot. 

Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05, dan sebaliknya. Sedangkan, Normal 

Probability Plot of Regression Standarized Residual apabila data 

menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.5. 4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians 

Inflation Factor (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya 

multikolinieritas. 

3.5. 5 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varience dan 

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

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel dependen dengan independen. 
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3.5. 6 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penggunaan t-1. Jika terjadi korelasi berarti terdapat autocorrelation model 

regresi. Model regresi yang baik itu adalah regresi yang bebas dari 

autocorrelation. 

 
3.6  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh 

kasadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pekanbaru Senapelan.  

3.6. 1 Uji Statistik f 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik f pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap pengaruh dependen. Pengujian digunakan 

dengan menggunakan signifikan level 0,05 (5%). Ketentuan penerimaan atau 

penolokan hipotesis dilakukan dengan cara melihat Fhitung dan  Ftabel. Apabila 

Fhitung > dari Ftabel maka Ha diterima dan sebaliknya. 

3.6. 2 Uji Statistik t 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik t pada dasarnya menjukan 

seberapa jauh suatu variabel independen recara individual menerangkan 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian 

dua sisi yaitu membandingkan antara t hitung dengan tingkat t table, sehingga 
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Ha akan dapat diterima apabila t  hitung dengan tingkat > t table dengan 

signifikansi 0,05 (a=5%). 

3.6. 3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pedoman untuk melihat hal 

tersebut adalah : 

Sumbangan Efektif (SE) = Adjusted R Square X 100 % 

 

 


