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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut tujuan,

metode, tingkat eksplentasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya, jenis

penelitian ini adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan

pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkan dari responden

menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi

(Sugiyono,2008).

Berdasarkan tingkat eksplantasi dan kedudukan variabel-variabelnya

penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif adalah kuisioner yang diberikan berupa pertanyaan yang akan diberi

nilai.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bangkinang, yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien II No. 4 Pekanbaru.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dari bulan Oktober 2015

sampai bulan Desember 2015.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data

primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan
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secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti

(Jatmiko,2006)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan langsung atau Observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan

langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Kuesioner (Angket)

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar

pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai

dengan keperluan penelitian. Tujua dari pembuatan kuesioner ini untuk

memperoleh data yang relevan dari responden.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran

yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono:2008;90). Populasi penelitian ini adalah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bangkinang yang statusnya masih aktif.
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3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi (Sugiyono:2008;91). Metode yang digunakan

dalam penentuan sampel adalah menggunakan teknik random sampling yaitu

teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai

dapat mewakili keseluruhan responden penelitian.

Jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin

dalam (Husein Umar,2008) sebagai berikut:

N
n =

1 + N.e2

88.178

n = 1 + 88.178. (0,10)2

88.178

n =       1 + 881,78

88.178

n =        882,78

n =  99,88 = 100 orang

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

E : Kelonggaran  ketidaktelitian  karena kesalahan  dalam

pengambilan sampel yang dapat ditoleransi 10 %



40

3.7 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu:

3.7.1 Variabel Independen

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

yang mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini terdapat tiga

variabel independen, yaitu: persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan,

pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak.

1. Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan

Untuk mengukur persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dilihat dari

pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan bagi

pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi merupakan salah satu

sarana untuk mendidik wajib pajak, pengenaan sanksi pajak dikenakan

kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Variabel ini diukur menggunakan

beberapa instrumen dari Resti Neri (2012).  Variabel persepsi wajib pajak

atas sanksi perpajakan terdiri dari 7 pertanyaan (terlampir).

2. Pelayanan Fiskus

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar

pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan

yang terbaik kepada wajib pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki

keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan,

administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga
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harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Variabel ini

diukur dengan menggunakan beberapa instrument dari Resti Neri (2012).

Variabel pelayanan fiskus terdiri dari 5 pertanyaan (terlampir).

3. Pemahaman Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

tergantung bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap sistem self

assessment yang diterapkan di Indonesia.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara

jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula

sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan,

maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh. Variabel

ini diukur dengan menggunakan beberapa instrument dari Siti Masruroh

(2013). Variabel pemahaman wajib pajak dari 8 pertanyaan (terlampir).

3.7.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib

pajak. Variabel ini diukur menggunakan beberapa instrument dari Resti Neri

(2012) yang terdiri dari 7 pertanyaan (terlampir).

3.7.3 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran

skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk checklist. Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
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sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2008). Adapun nilai

kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert

dan untuk suatu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan

tersebut antara lain,  sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) dengan 4

poin, ragu-ragu (RG) dengan 3 poin, kurang setuju (KS) dengan 2 poin, tidak

setuju (TS) dengan 1 poin.

3.8 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan

swekness (Ghozali,2007).

3.9 Pengujian Kualitas Data

3.9.1 Uji Validitas

Uji Validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi

antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap

konstruksi. Pengujian ini menggunakan Pearson Corelatioon.

3.9.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah suatu cara untuk melihat apakah alat ukur yang

berupa kuesioner yang digunakan konstanta atau tidak. Realibilitas sebenrnya

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari

variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu

variabel maka dilakukan uji statistic dengan cara melihat Cronbach Alpha

(α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan
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reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali : 2007). Hasil

pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan reliabel

apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (nilai standar).

3.10 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu seelum

menggunakan Multiple Linear Regresion sebagai alat untuk menganalisis

pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

3.10.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis

grafik dan uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji

normalitas residual adalah uji non parametik kolmogorov-smirnov (K-S). Jika

signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan

normal.

3.10.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan

kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu

dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing

variabel X tidak saling berkolerasi linear. Sesungguhnya multikolinearitas itu

tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah

multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk
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mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai variance

inflation faktor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Nilai coffof f yang

umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

3.10.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokeralasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada t-1 (sebelumnya). Jika ada,

berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas

dari autokorelasi.

Menurut Ghozali (2007) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi

dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson dimana : jika angka D-W>dl<(k-

du) berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.10.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat pada gambar

scatterplot. Pengambilan keputusannya dengan ketentuan jika ada pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi

heteroskedastisitas pada model penelitian dan sebaliknya, jika tidak ada pola yang

jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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3.11 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi

Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linear Berganda, dimana

variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) variabel independennya

adalah Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2)

dan Pemahaman Wajib Pajak (X3).

Dengan persamaan :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan :

Y : Variabel Terkait (Kepatuhan Wajib Pajak)

X1 X2 X3 : Variabel Bebas I, II, III (Persepsi Wajib Pajak atas

Sanksi    Perpajakan,     Pelayanan     Fiskus,     dan

Pemahaman Wajib Pajak)

a : Konstanta

b1, b2 dan b3 : Koefisien regresi

c : Gagal (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji t) yang akan

dijelaskan sebagai berikut :

3.11.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti

pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).
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Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen

secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat

signifikan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai signifikan lebih kecil dari

derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan

bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

3.11.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai F hasil perhitungan lebih

besar dari pada nilai F dari table maka hipotesis alternatif, yang menyatakan

bahwa semua variabel independen secra simultan berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

3.11.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan

persentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase

tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (persepsi wajib pajak

atas sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak). Semakin

besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.


