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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota 

Pekanbaru diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, 

Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. Periode penelitian ini dimulai dari bulan April 2017 dan berakhir pada 

bulan Juli 2017 penulis melakukan penelitian. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif  yang berupa nilai 

atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak badan yang menggunakan e-filling 

di Pekanbaru Responden dalam penelitian ini yaitu bagian tax officer didalam 

perusahaan. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Kuisioner atau Angket 

Tujuan angket adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

variabel yang diteliti di wilayah kota penelitian. Angket yang dipergunakan 

adalah tipe pilihan untuk memudahkan bagi responden dalam memberikan 

jawaban. Untuk angket pada masing-masing variabel penerapan system e-

filling, kepatuhan wajib pajak, perilaku wajib pajak, biaya kepatuhan 

diberikan model angket dengan skala likert 5 (lima) pilihan jawaban. 

2. Dokumentasi  

Yaitu mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang 

diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang 

akan dibahas dalam laporan penelitian ini.  

2. Studi Pustaka (Library Research)  

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai 

sumber informasi dan mempelajari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan 

penerapan system e-filling, kepatuhan wajib pajak, perilaku wajib pajak, 

biaya kepatuhan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi 

          Populasi adalah wilayah tergeneralisasi yang terdiri atas objek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono 

(2005:5). 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Badan 

yang menggunakan fasilitas e-filling yang terdaftar di KPP Wilayah Kota 
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Pekanbaru. Alasan penggunaan setting di Pekanbaru adalah karena penelitian 

ini lebih berfokus terhadap perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap 

penggunakan e-filling dan ingin mengetahui keefektivan penggunaan e-filling 

di Kota Pekanbaru.  

Tabel 3.1 Populasi Wajib Pajak di KPP Wilayah Kota Pekanbaru 

Nama KPP Wajib Pajak 

KPP Madya 913 

KPP Pratama Tampan 3.237 

KPP Pratama Senapelan 34.493 

Total 38.643 

Sumber: Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau (update: per tanggal 12 April 

2017) 

 

3.4.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa wajib badan yang terdaftar 

di KPP Wilayah Kota Pekanbaru. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan 

rumus yang dikembangkan oleh Slovin dengan standar deviasi 10% yaitu 

(Sugiyono, 2013:118). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convenience sampling. Convience sampling termasuk dalam non-probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

Tabel 3.2 Sampel Wajib Pajak di KPP Wilayah Kota Pekanbaru 

Nama KPP Perhitungan Sampel 

KPP Madya - 2 

KPP Pratama Tampan - 9 

KPP Pratama Senapelan - 89 

Total  100 

 

  Agar sampel yang diambil dapat mewakili populasinya, maka jumlah 

sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Umar,2005:108) 
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       N 

η = 

1+N d
2
   

 

     Keterangan : 

N =  jumlah sampel 

N =  jumlah populasi 

D =  Persentase kelonggaran ketidaktetilitian (presesi) karena 

   kesalahan    pengambilan sampel yang masih dapa ditoleransi. 

Berdasarkan rumus Slovin diatas dan jumlah populasi sebesar 38.643 

(Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Wilayah Kota Pekanbaru) 

maka, 

  38.643 

η = 

  1+38.643(0,1)2 

 

η =       100 

3.5 Pengukuran Variabel 

  Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran skala 

likert, dengan dibuat dalam bentuk checklist. Skor dari pilihan antara lain, sangat 

setuju (SS) dengan poin 5, setuju (S) dengan poin 4, netral (N) dengan poin 3, 

tidak setuju dengan poin 2 (TS), sangat tidak setuju dengan poin 1 (STS). Dengan 

pola sebagai berikut. 

 ST STS N S SS 

         1          2 3         4        5 

 

Keterangan: 

STS   : Sangat Tidak Setuju 
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TS   : Tidak Setuju 

N   : Netral 

S   : Setuju 

SS   : Sangat Setuju 

 

3.6 Operasional Variabel  

Tabel III.1 

Definisi Operasional 

Variabel Pengertian Indikator Pertanyaan Skala 

Pengukuran 

Penerapan Sistem E-

Filling (Y) 

Penerapan system e-

filling adalah 

melakukan 

penyampaian SPT 

Tahunan secara 

elektronik melalui 

website DJP  

a. Paham menggunakan 

system online e-filling 

b. Meningkatkan efektivitas 

pelaporan pajak 

d. Adanya Manfaat 

kegunaan dari system e-

filling 

Skala Likert 

Perilaku Wajib Pajak 

(X1) 

Perilaku wajib pajak 

adalah keinginan 

wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban 

perpajakannya  

a. Mudahnya beradaptasi 

saat menggunakan e-filling 

b. Terampil/mahir 

menggunakan system e-

filling 

c. Jelas dan faham saat 

interaksi menggunakan e-

filling 

 

Skala Likert 

Biaya Kepatuhan (X2) Biaya Kepatuhan 

adalah biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh 

wajib pajak untuk 

memenuhi 

kewajibannya sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

a. Adanya rasa bangga saat 

patuh dalam pelaporan SPT 

b. Lebih hemat  

c. Tingkat Produktivitas 

pelaporan pajak 

d. Keinginan melanjutkan 

menggunakan e-filling 

dimasa depan 

Skala Likert 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (X3) 

Kepatuhan wajib 

pajak adalah ketaatan, 

tunduk dan patuh serta 

melaksanakan 

ketentuan perpajakan. 

a. Memberikan tingkat 

jaminan yang tinggi bagi 

yang patuh dalam pelaporan 

pajak 

b. Tingkat kepercayaan bagi 

pengguna 

c. Merasa mematuhi aturan 

Skala Likert 
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perpajakan 

 

3.7 Metode Analisis data 

 Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier 

berganda dengan program SPSS. Alasan penggunaan alat regresi linier berganda 

adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor.  

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi 

linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenal pengaruh 

variabel pengaruh persepsi penerapan sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan 

biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi Analisis regresi berganda digunakan 

oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

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

sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) 

(Sugiyono,2012:277). 

 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

 Y = α + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+baXa 

Keterangan : 

Y  = Variabel dependen  

a  = konstanta ( nilai Y apabila X1,X2,…Xa=0) 

b  = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

X1-X4 = Variabel Independen  

 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut : 
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3.7.1   Statistik Deskriptif 

            Statistik deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk meng-

gambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah 

informasi. Statistik deskriptif disini digunakan untuk memberikan gambaran 

umum relevan kepada responden dengan menggunakan tabel frekuensi distribusi 

yang merincikan mengenai jenis usaha responden, lama penggunaan e-filling, 

jenis SPT yang dilaporkan. Juga menilai masing-masing variabel-variabel yang 

mendasari terhadap intensitas penggunaan e-filling akan digunakan table statistic 

descriptive yang menunjukkan rata-rata, maksimum, minimum, serta median. Hal 

ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

 

1.7.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan vaariabel 

reliable dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan 

validitas. 

a. Uji Validitas Data  

Sebelum dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan 

pengujian data terhadap variabel tersebut. Uji validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur variabel yang akan 

diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak akan 

bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa 

yang harus dilakukan. Pengujian validitas menggunakan teknik 

corrected item-total correlation yaitu dengan cara mengoreksi skor tiap 

item dengan total skornya. Kriteria valid atau tidak valid adalah bila 
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koreksi rhitung dari nilai rtabel dengan tingkat signifikan α=5%, 

berarti bunyi pernyataan tidak valid. (Ghozali, 2009:95 ) 

b. Uji Reliabilitas  

   Keandalan (realiability) pengukuran dibuktikan dengan 

menguji kon- sistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa 

baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah 

kumpulan. Alfa Cronbach dalah koefisien keandalan yang 

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif 

berkorelasi satu sama lain. Alfa Cronbach dihitung dalam hal rata-rata 

interkorelasi antar item yang mengukur konsep. Semakin dekat alfa 

cronbach dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal 

(Sekaran, 2006:177). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 

maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap 

buruk, keandalan dalan kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 

adalah baik (Sekaran, 2006:182). 

3.7.3.  Uji Kualitas Data  

    Sebelum dilakukannya pengujian terhadap hipotesis yang ada, 

diperlukan uji kualitas data terlebih dahulu. Uji kualitas data diperlukan karena 

pengujian ketepatan suatu hipotesis bergantung dari kualitas data yang dipakai 

dalam penelitian tersebut. Artinya, kualitas suatu data ditemtukan oleh kualitas 

dari instrument penelitian itu sendiri. Dengan menggunakan instrument yang valid 

dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan reliable. Sehingga instrument yang tidak teruji validitas dan 

reabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit 
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dipercaya kebenarannya (Sugiyono, 2012;172). Dalam penelitian ini digunakan 

dua metode pengujian kualitas data sebagai berikut : 

3.7.4 Uji Asumsi Klasik 

    Uji asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar 

dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi : 

a. Uji Normalitas 

   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

digunakan cara analisi plot grafik histogram dan uji kolmogorov-smirnov 

(uji K-S). Analisis normalitas data dengan menggunakan grafik histogram 

berada di tengah-tengah atau tidak. Apabila posisi histogram sedikit 

menceng kekiri ataupun kekanan, maka data tidak berdistribusikan secara 

normal. Sedangkan analisis normalitas dengan menggunakan uji K-S 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau asymp. Sig (2-

tailed). Sebelumnya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, 

yaitu: 

Hipotesis Nol (Hο)  : data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif (Hα) : data tidak terdistribusi secara 

normal 

Apabila nilai probabilitas signifikankurang dari nilai α = 0,05 maka 

data tidak terdistribusi secara normal. Dan apabila nilai probabilitas  

signifikan lebih dari nilai α = 0,05 maka data terdistribusi secara 

normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10 (Ghozali, 2013: 106). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas/tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Ada 2 cara untuk menguji apakah dalam model regresi 

heteroskedatis atau tidak, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel dependen dan uji glejser. 

Uji glejser dan uji grafik scatterplot digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas. Uji heteroskeditas dengan cara melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel bebas, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studenttized. 

Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen dengan persamaan regresi : 
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  |Ut| = α + βXt+vt………………………………………………….(3.1) 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganngu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat 

angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan : 

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada aautokorelasi positif 

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi 

c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative. 

3.7.5  Uji Hipotesis (t) 

 Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen, 

maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Apabila sig t 

lebih besar dari 0,005 maka H0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Bila H0 ditolak ini berarti ada hubungan yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2006:40). Kriteria pengambilan keputusan adalalah sebagai berikut : 

1. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05 maka Ho yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikan (α) > 0,05 maka Ho 

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.7.6. Uji Koefisien deteminasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya 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 memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013:97). 

 Dengan menggunakan nilai Adjusted R2 dapat mengevaluasi model 

regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2 nilai adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalm 

kenyataan, nilai adjusted R2 dapat bernilai negative walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Menurut Gujarati (dikutip oleh Ghozali,2011) jika dalam uji 

empiris didapatkan nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai Adjusted dianggap 

bernilai nol. 

 

 

 

 

 


