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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah pada KPP

Bangkinang. Mengingat luasnya lokasi penelitian maka peneliti menetapkan

Kecamatan Rumbio Jaya.

B. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Indrianto (2002:69) operasional variabel adalah definisi yang

diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau

mengspesifikasikan kegiatan ataupun memberi suatu operasional yang diperlukan

untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut. Dengan adanya definisi

operasional variabel yang diukur dapat memberikan gambaran bagaimana variabel

tersebut diukur. Variabel penelitian ini adalah variabel independen (kesadaran,

pengetahuan tentang pajak, sosialisasi dan kualitas pelayanan) dan variabel

dependen (tidak mengisi SPT tahunan). Masing-masing variabel penelitian diukur

dengan menggunakan peryataan yang dibuat oleh Anggraeni (2011), Lingga

(2012) dan Wahyuni (2013). Untuk variabel kesadaran (X1) terdiri dari 6

pernyataan, pengetahuan (X2) terdiri dari 6 pernyataan, sosialisasi (X3) terdiri dari

6 pernyataan, kualitas pelayanan (X4) terdiri dari 6 pernyataan dan tidak mengisi

sendiri SPT (Y) terdiri dari 8 pernyataan.

Penulis dalam penelitian menetapkan variabel penelitian adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT

41



42

tahunannya pada kantor pelayanan pajak (KPP), yaitu sejauh mana pengetahuan

dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang

pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1. Operasional Variabel

No. Variabel Definisi Indikator

1. Kesadaran
(X1)

Kesadaran adalah suatu
kondisi dimana wajib
pajak mengetahui,
memahami dan
melaksanakan ketentuan
perpajakan yang berlaku
dengan benar, sukarela
dan bersungguh-sungguh
untuk memenuhi
kewajiban pajaknya

1. Menyetorkan pajak
2. Pajak untuk

pembangunan
3. Penundaan pembayaran

pajak
4. Mengurangi beban.
5. Sanksi
6. Penerimaan negara

2. Pengetahuan
(X2)

Pengetahuan tentang pajak
merupakan penalaran dan
penangkapan makna
tentang peraturan
perpajakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

1. Memahami perhitungan
2. Memahami peraturan
3. Kesesuaian pelaporan
4. Mengembangkan

wawasan
5. Aplikasi / praktek

3. Sosialisasi
(X3)

Sosialisasi adalah upaya
memasyarakatkan sesuatu
sehingga menjadi dikenal,
dipahami dan dihayati
oleh masyarakat luas.

1. Dorongan menghitung
pajak

2. Meningkatkan
kepatuhan

3. Menyampaikan SPT
tepat waktu

4. Membantu perhitungan
pajak

5. Memahami peraturan
pajak

6. Menurangi kecurangan
4. Kualitas

Pelayanan
(X4)

Kualitas Pelayanan adalah
tindakan yang diberikan
oleh petugas pajak kepada
wajib pajak dalam hal
membantu proses
pelaksanaan pelunasan
kewajiban perpajakan.

1. Kinerja yang maksimal
2. Pemeriksaan
3. Mengurangi kecurangan
4. Kewajiban perpajakan
5. Kompeten
6. Adil

5. Tidak Tidak mengisi SPT sendiri 1. Kurang mengerti
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Mengisi
Sendiri SPT
(Y)

merupakan suatu nilai
yang rela dikontribusikan
oleh seseorang (yang
ditetapkan dengan
peraturan) yang digunakan
untuk membiayai
pengeluaran umum negara
dengan tidak mendapat
jasa timbal balik
(kontraprestasi) secara
langsung namun tidak
dilakukan sendiri.

2. Butuh waktu
3. Kurang percaya diri
4. Takut salah
5. Formulir yang banyak
6. Tidak pernah praktek
7. Latihan
8. Sering mengulang

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Faktor-

faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT

tahunannya pada KPP Bangkinang adalah data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responsen yang

terdiri dari identitas responden dan juga hasil tanggapan responden dari

hasil wawancara tentang faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang

pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP Bangkinang.

2. Data Sekunder

Yaitu data data-data yang penulis peroleh dari buku-buku, laporan-

laporan dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan penelitian

ini diantaranya gambaran umum KPP Bangkinang.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan

dua cara, yaitu penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak

terkait dengan masalah yang diteliti seperti jumlah wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan

SPT.

2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara menyusun daftar

pertanyaan dan selanjutnya menyebarkannya kepada responden dalam

penelitian ini. Adapun angket yang disusun disesuaikan dengan

indikator penelitian yaitu tentang faktor yang mempengaruhi wajib

pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP

Bangkinang.

E. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP

Bangkinang studi kasus Kecamatan Rumbio Jaya yang berjumlah 127 orang.

Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu

teknik pengambilan sampel secara acak supaya setiap elemen dalam populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel

sehingga dengan metode simple ramdom sampling akan diperoleh sampel yang

representatif dan mampu mewakili populasi.Untuk keperluan penentuan sampel

peneliti mempergunakan rumus dari Yamane dalam Riduwan (2005):
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n =      N

N.d² + 1

Dimana :

n = Sampel

N = Populasi

d = Presisi yang ditetapkan

Dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% maka ukuran sampel

penelitian ini adalah:

= 127

127 (0.05)² + 1

= 127

127 (0.0025) + 1

= 127

1.3175

= 96 responden

Sehingga jumlah sampel berjumlah sebanyak 96 orang wajib pajak orang

pribadi di Kecamatan Rumbio Jaya.

F. Identifikasi Masalah

1. Variable Dependent (Variabel Terikat)

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel

lain, variabel terikat dalam penelitian ini adalah wajib pajak tidak mengisi

SPT Tahunan.

2. Variable Independent (Variabel Bebas)

Variabel bebas (X) merupakan yang tidak terpengaruh dengan variabel

lain, variabel bebas dalam penelitian terdiri atas 4 variabel bebas yaitu:
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a) Kesadaran (X1)

b) Pengetahuan (X2)

c) Sosialisasi (X3)

d) Kualitas layanan (X4)

G. Analisis Data

1. Uji Validitas

Dalam mengukur validitas keabsahan angket atau kuisioner penelitian,

dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara skor tiap butir dan skor

total, dengan menggunakan rumus Product Moment. Perhitungan tersebut

menghasilkan butir yang valid dan yang tidak valid. Dengan rumus sebagai

berikut :
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Dimana:

rhitung = Koefisien korelasi

 iX = Jumlah skor item

 iY = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Jumlah responden

Kriteria yang digunakan untuk uji coba keabsahan butir angket atau

kuisioner adalah rhitung dalam taraf signifikan α = 0.05. Jika rhitung > r tabel, maka

butir pertanyaan dianggap valid. Demikian pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel, maka

pertanyaan dianggap tidak valid dan tidak dipakai dalam penelitian atau gugur.
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2. Uji Reliabilitas

Perhitungan reliabilitas butir pernyataan kesadaran (X1), pengetahuan (X2),

sosialisasi (X3), kualitas layanan (X4) dan tidak mengisi sendiri SPT (Y)

dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach. Cara ini dipilih karena sesuai dengan

instrument yang disusun dengan rumus sebagai berikut:
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Dimana :

iir = Reliabilitas angket/koefisien alfa

k = Banyaknya butir pertanyaan

 2
i = Jumlah varians butir

2
t = Varians total

N = Jumlah responden

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas

dan data variabel terikat pada persamaan regresi telah terdistribusi normal atau

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

normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada
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sumbu diagonal dari grafik normal probability plot. Jika data menyebar disekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan pola distribusi

normal, berarti memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis

diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, ini berarti tidak menunjukkan pola

distribusi normal, dengan kata lain tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji sama atau tidak varians

dari residu observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya

mempunyai varians yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas, jika varians

tidak sama disebut terjadi Heterokedastisitas (Irianto, 2008). Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatterplot

antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (ZRESID).

Jika titik-titik pada scatterplot menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa

tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas pada penelitian.

c. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda untuk

mengukur tingkat pengaruh antara variabel bebas melalui besaran koefisien

regresi. Cara menguji adanya pengaruh multikolinearitas adalah dengan

menghitung Variance Inflation Factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari

toleransi. R2 merupakan koefisien regresi berganda. Model regresi yang baik
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seharusnya bebas dari multikolinearitas atau dengan kata lain memiliki VIF

disekitar angka 1 dan mempunyai angka toleransi mendekati 1.

d. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah

autokorelasi. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan

Uji Durbin-Watson (DW) dimana sesuai ketentuan yang dinyatakan oleh

Makridakis dalam Sulaiman (2004: 89) sebagai berikut:

1) Tidak ada autokorelasi, jika 1,65 < DW < 2,35

2) Tidak dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak, jika

1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79

3) Terjadi autokorelasi, jika DW < 1,21 atau DW > 2,79

4. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

antara independen terhadap dependen. Dalam regresi linier berganda terdapat 5

variabel yaitu:

1) Variabel Bebas yaitu kesadaran (X1), pengetahuan (X2) sosialisasi

(X3) dan kualitas layanan (X4).

2) Variabel Terikat yaitu tidak mengisi SPT sendiri (Y).

Pengaruh faktor-faktor dari variabel tersebut akan diformulasikan ke

dalam persamaan (Hasan, 2002:150).

Y= α + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 +e
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Dimana :  Y = Mengisi sendiri SPT

α = Konstanta

β 1 – β 4 = Koefesien Regresi

X1 = Kesadaran

X2 = Pengetahuan

X3 = Sosialisasi

X4 = Kualitas Pelayanan

e = Tingkat Kesalahan (error)

Untuk mengukur besarnya kontribusi X1, X2, X3 dan X4 terhadap variasi Y

digunakan Uji Koefesien Determinasi berganda (R2) nilai R2 mempunyai range

antara 0 sampai 1 (0<R2<1). Semakin besar nilai R2 (mendekati 1) maka semakin

baik pula hasil regresi tersebut, semakin mendekati 0 maka variabel secara

keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat.

Untuk taraf signifikan, penulis menggunakan taraf signifikan sebesar 5%

(α = 0,05), sedangkan untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisa data

dalam penelitian ini penulis menggunakan program SPSS Windows.

b. Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel bebas secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian

dilakukan dengan dua sisi (two tails) dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05.

Untuk pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka

pengambilan keputusan ditentukan dengan melihat nilai thitung dan Pvalue

(signifikansi) dari masing-masing variabel independen apakah berpengaruh

signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesa (Ha)
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diterima jika thitung > ttabel. Apabila nilai Pvalue < dari probabilitas (α) maka Ha

diterima dan H0 ditolak sedangkan apabila nilai Pvalue > dari probabilitas (α) maka

H0 diterima dan Ha ditolak.

c. Uji F

Uji F yaitu pengujian hipotesis variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan atau secara bersama-sama, dengan rumus menurut

Sugiono (2003:154) adalah sebagai berikut:

Dimana:

R2 = Koefisien korelasi ganda yang ditemukan

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

F = F sig selanjutnya dibandingkan dengan α = 0,05

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

F sig > 0,05 berarti tidak ada pengaruh secara simultan.

F sig < 0,05 berarti ada pengaruh secara simultan.

Fhitung > Ftabel maka hipotesa (Ha) diterima.

d. Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinan (R2) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan

seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model regresi linier
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berganda menjelaskan variasi variabel terikat. Jika R2 = 0 berarti bahwa variabel

independen tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap variabel dependen.

Sebaliknya apabila R2 = 1 berarti variabel dependen 100% dipengaruhi oleh

variabel independen. Oleh sebab itu, nilai R2 berkisar antara 0 dan 1.


