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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Bukit Raya. Adapun Penelitian

ini membahas mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  Di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru. Sifat penelitian ini bersifat kuantitatif  yaitu dengan cara

menyebarkan langsung kuesioner di Kecamatan Bukit Raya.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2005:90).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini  adalah kepala keluarga yang

bertempat tinggal di kecamatan Bukit Raya. Karena masih banyaknya wajib pajak

yang belum taat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.  maka dari itu

peneliti tertarik menelilti di Kecamatan Bukit Raya

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari



37

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

(Sugiono,2005:91).

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu

dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu teknik penentuan

sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dengan mewakili

keseluruhan responden penelitian (Sugiono,2007:96).

Dalam penelitian ini penarikan sampel peneliti menggunakan rumus slovin

(Umar,2008) dalam yaitu: =
Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

E = taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (10%).

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 22.490, maka

besarnya jumlah populasi tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu

yang dilaksanakan dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel dengan

taraf kesalahan 10% (0,1). Dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi

berjumlah 22.490 wajib pajak terdapat sampel sebanyak:

=
= 22.4901 + 22.490x(0,1)
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= 22.4901 + 22.490x(0,01)
= 22.4901 + 224,90
= 22.490225,90= 99,56= 100

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rumus slovin dengan

popilasi 22.490 maka didapatkan sampel sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang

berdomisili Di Kecamatan Bukit Raya.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data Primer, Data

Primer Yaitu data yang dikumpulkan dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan

kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih yang

bertempat tinggal di lingkungan Kecamatan Bukit Raya.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, yang menjadi subyek pada penelitian adalah wajib

pajak yang membayar PBB di wilayah Bukit Raya. Teknik Pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan Angket/kuesioner Adalah suatu aktifitas

pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pelayanan

tertulis kepada responden untuk diisi dengan alternatif dan pertanyaan yang telah

disediakan untuk mendapatkan jawaban yang dicari.
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Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian penelitian adalah

skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002 : 12) skala likert ialah

metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang sesuatu fenomenal sosial.

3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

1. Kesadaran Membayar Pajak

Pada hakikatnya kesadaran Membayar adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut

dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri

wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh

hukum.

Bahwa kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti

sebelumnya yaitu Astuti (2009). Untuk mengukur seberapa besar kesadaran wajib

pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel menggunakan skala

likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral),

skala 4(setuju), skala 5(sangat setuju). Skala yang tinggi adalah tingkat penerapan

yang tinggi dan yang rendah merupakan tingkat penerapan yang rendah.
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3.5.2 Variabel Independen (X)

1. Motivasi (X1)

Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berbunyi “MOVERE” yang

berarti dorongan atau menggerakan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah

hal yang menyebabakan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia. Malayu

(2003:95) mendefenisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti

efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Bahwa kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

sebelumnya yaitu Yenni Apriana (2011). Untuk mengukur besar motivasi (XI)

mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini

menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak

setuju), skala 3 (netral), skala 4(setuju), skala 5(sangat setuju). Skala yang tinggi

adalah tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tingkat

penerapan yang rendah.

2. Pendapatan (X2)

Liang (1989:194) dalam Karim (2002:4) memberikan pengertian

mengenai income atau pendapatan/penghasilan yaitu seluruh pendapatan

seseorang baik berupa uang atau pun barang yang diperoleh untuk suatu jangka

tertentu.Pendapatan sebagai nilai balas jasa yang diterima seseorang atas kegiatan

faktor-faktor yang dimiliki atau dihasilkan. Pendapatan (penerimaan) merupkan

sumber dana untuk pengeluaran. Pengeluaran pertama digunakan untuk konsumsi,
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sisanya ditabung atau investasi. Jika pendapatan wajib pajak rendah, maka

sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi.

Bahwa kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

sebelumnya yaitu Yenni Apriana (2011). Untuk mengukur besar pendapatan (X2)

mempengaruhi  wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel

ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak

setuju), skala 3 (netral), skala 4(setuju), skala 5(sangat setuju). Skala yang tinggi

adalah tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tingkat

penerapan yang rendah.

3. Pelayanan Jasa (X3)

Jasa atau pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan

produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah

seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat bersifat tidak berwujud (Alma :

2002). Pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi orang yang

dilayani sehingga mengahasilkan sebuah layanan yang prima.

Bahwa kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

sebelumnya yaitu Yenni Apriana (2011). Untuk mengukur besar pelayanan jasa

(X3) mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, maka pengukuran

variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2

(tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4(setuju), skala 5(sangat setuju). Skala yang

tinggi adalah tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tingkat

penerapan yang rendah.
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3.6 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan program komputer SPSS 17 (Statistical

Package For Social Science). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui valid suatu variabel,

Kuesioner dikatakan valid jika nilai Pearson Korelation lebih besar dari nilai r

tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi.

2. Uji Reabilitas

pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran

tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan

menggunakan alat ukur yang sama. Menurut Imam Ghozali(2004:42) Suatu

variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias akan memenuhi

asumsi klasik yaitu bebas dari Multikolinearilitaas, Heterokedastistas,

Autokorelasi dan memenuhi asumsi Normalitas.
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1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah ada model regresi

model penggangu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali,2006:110-

115). Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak  dapat

menggunakan dengan dua cara yaitu dengan anlisis grafik dan uji statistik. Uji

statistik dapat digunakan untuk menguji normalitas residual dengan uji non

parametrik kolmogorov smirnov, dengan membandingkan Asymtotic significance,

dengan α = 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi

normal apabila Asymtotic significance nya besar dari 0,05 (Santoso, 2004:212).

2. Uji  Multikolinearitas

Tujuan dari uji Multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah pada model

regresi ditemukan adanya hubungan linear antara variabel independen dalam

model regresi.Pada penelitian ini untuk melihat adanya multikolinearitas

digunakan Tolerance dan Variance Inflator (VIF). Jika nilai VIF lebih kecil dari

10 atau nilai tolerance besar atau sama dengan 0,10 maka variabel mempunyai

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya dan begitu juga

sebaliknya.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t

dengan ksalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya).jika ada
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berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari

autokorelasi.

Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya autokorelasi diuji

menggunakan Durbin Watson yaitu:

1. Jika angka Durbin Watson (DW)  dibawah -2 berarti terdapat

autokorelasi positif.

2. Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2 berarti tidak

ada autokorelasi.

3. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah +2 berarti ada autokorelasi

negartif.

4. Uji Heterokedastistik

Uji Heterokedastistik bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan

lain. Jika varians dari residualnya tetap maka tidak ada heterokedastitas. (Imam

Ghozali, 2006:105). Agar mempermudah dalam mendiagnosa adanya

heterokedastitas dapat di deteksi dengan beberapa cara, bisa dengan melihat grafik

scaterpot dengan menggunakan Software program SPSS.

1. Uji Hipotesis

1. Metode Regresi Linear Berganda

Hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen

(X1,X2,X3) dengan variabel dependen (Y). Analisis berfungsi untuk mengetahui
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hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan

variabel independen atau dependen berh ubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan :

Y = a + b1X1 +b2X2 +b3X3 + e

Keterangan :

Y = Variabel Terikat ( Membayar Pajak).

X1,X2,X3 = Variabel Bebas I, II, III (Kesadaran, Pendapatan,   Pelayanan

Jasa).

a              = Konstan

b1,b2..bn = Koefisien Regresi

e              = Galat (error)

Untuk mendapatkan kesimpulan dari analisis ini maka dapat dilakukan

pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan

secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Uji t (t-test)

Uji ini dilakukan terpisah untuk melihat pengaruh dari masing-masing

variable independen terhadap variable dependennya. Uji t dilakukan untuk

membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika
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t > t maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Jadi adanya

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

a. Jika t < atau p value > a dinyatakan tidak signifikan, dan

hipotesis penelitian ditolak.

b. Jika t > dinyatakan tidak signifikan dan hipotesis diterima.

Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden

diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban sebagai berikut:

1. Alternative SS (Sangat Setuji 5)

2. Alternative S (Setuju 4)

3. Alternative N (Netral 3)

4. Alternative KS (Kurang Setuju 2)

5. Alternative TS (Tidak Setuju).

3. Uji F (Simultan)

Menurut Dwi Priyanto (2009:81) uji ini digunakan untuk mengetahui

apakah variable (X ,X ,X ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen (Y). Uji F dilakukan dengan hipotesis pertama guna

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel dependen. Analisis uji F dilakukan dengan membandingkanF dengan F .

a. Jika F < F atau p value > a dikatakan tidak signifikan, karena

itu Ho diterima dan Ha ditolak.
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b. Jika F > F dikatakan tidak signifikan, maka Ho ditolak dan

Ha diterima. Berarti variabel independen secara bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R ) yaitu sebuah koefisien yang menunjukan

persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persentase menunjukan seberapa besar variabel independen daapt menjelaskan

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1(satu).

Nilai koefisien determinasi kecil barati kemampuan variabel independen

menjelaskan variabel dependen sanagat terbatas. Sebaliknya, semakin besar

koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan

variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik

untuk menestimasi nilai variabel dependen.


