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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan,

penyajian, dan analisa data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efisien

dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui persoalan atau keadaan

dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau membuat keputusan dalam

rangka pemecahan masalah.

Jenis penelitian ini adalah survey analitk dengan pendekatan cross

sectional dimana tentang variable independen dan dependen diambil dalam waktu

yang bersamaan. Penulis berusaha mengumpulkan data  dengan keadaan

sebenarnya, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan

gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian langsung ke

lapangan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan

(kuesioner) yang diberikan langsung  kepada wajib pajak yang ada di KPP

Pratama Pekanbaru Tampan.

3.2 Jenis data

Dalam penulisan ini terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu

data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh peneliti

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berupa wacana

dan hasil pengisian kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor
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Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan Ring

Road Arengka II (Jalan SM Amin) Pekanbaru 28293.

2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak ketiga tidak

secara langsung dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui

kantor tempat penelitian ini, melalui studi pustaka, peraturan perundang-

undangan, dan buku yang relevan serta literatur lainnya.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2003:73) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang

pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan.

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban

perpajakan yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar negeri,

Wajib Pajak orang pribadi tidak melihat umur dan juga jenjang sosial ekonomi.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat

(wajib pajak) / jumlah kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru yang berjumlah 22.581 orang.

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah

populasi yang relatif cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang

dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang dirasa

memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang

digunakan yaitu dengan menggunakan teknik Sampling Insidental yang
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merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber

data (Sugiyono,2008:122).

Dalam penelitian ini untuk penarikan sampel peneliti menggunakan rumus

Slovin (Umar,2003) sebagai berikut:

= N1 + Ne
Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (10%)

Adapun jumlah populasi atau wajib pajak sekecamatan Tampan dari

penelitian ini sebesar 22.581 jiwa, maka dengan jumlah tersebut demi menghemat

biaya , tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan

10%  (0,1) dari populasi yang berjumlah 22.581 jiwa terdapat sampel sebanyak :

= N1 + Ne
= 22.5811 + 22.581 (0,1)
= 22.5811 + 22.581 (0,01)
= 22.5811 + 225,81
= 22.581226,81
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= 99,55= 100
Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 22.581 jiwa adalah

sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Tampan

Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian

ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari

literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan dengan cara:

a) Kuesioner (Questionnaire) suatu cara pengumpulan data dengan

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan

mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

b) Dokumentasi (Documentation) merupakan suatu cara pengumpulan

data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan.
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3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh

pengukuran variabel-variabel penelitian. Operasional variabel untuk menentukan

jenis indikator, serta skala dan variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga

penulisan penelitian ini lebih terarah.

Menurut Sugiyono (2008:58) menyatakan: “ variabel penelitian pada

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya.”

Penelitian ini menggunakan empat variabel X atau variabel independen.

Menurut Sugiyono (2008:59) menyatakan: “variabel independen adalah

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel dependen.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2008:59) menyatakan: “variabel dependen

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel independen.” Yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib

pajak (Y) dan variabel independennya adalah sosialisasi perpajakan (X1), tingkat

pendidikan (X2), tingkat penghasilan (X3), dan kualitas pelayanan (X4).

3.5.1 Variabel Independen

a. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan

sosialisasi pajak keseluruh Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu
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menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara (Tatiek Adiyati:2009).

Penyusunan instrumen pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang

dilakukan oleh Susi Susana (2012). Dan kemudian dikembangkan kembali oleh

penulis.

Untuk mengukur seberapa besar sosialisasi perpajakan (X1)

mempengaruhi partisipasi masyarakat 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

teringgi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan

tinggkat penerapan yang rendah.

Sugiyono (2008:132) menyatakan: “Skala Likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial.”

b. Tingkat Pendidikan (X2)

Pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan baik sikap dan tingkah laku

serta pengetahuan serta pendewasaan individu dalam berfikir, berpandangan dan

menyesuaikan diri dengan orang lain. Tingkat pendidikan masyarakat yang

semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan

dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat

pendidikan yang rendah juga akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan

kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem

perpajakan yang diterapkan (Sri Rustiyaningsih:2011).
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Penyusunan instrumen pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang

dilakukan oleh Susi Susana (2012). Dan kemudian dikembangkan kembali oleh

penulis.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat pendidikan (X2) mempengaruhi

partisipasi masyarakat 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 teringgi

merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tinggkat

penerapan yang rendah.

c. Tingkat Pendapatan (X3)

Penghasilan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan

sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan

juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat

pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak

terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang

dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Sri

Rustiyaningsih:2011).

Penyusunan instrumen pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang

dilakukan oleh Susi Susana (2012). Dan kemudian dikembangkan kembali oleh

penulis.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat pendapatan (X3) mempengaruhi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini

menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak
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setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala teringgi

merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tinggkat

penerapan yang rendah.

d. Kualitas Pelayanan (X4)

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta

kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan

4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas

pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang

memuaskan, dan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan,

kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping

itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik,

memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana

komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Sri

Rustiyaningsih:2011).

Penyusunan instrumen pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang

dilakukan oleh Susi Susana (2012). Dan kemudian dikembangkan kembali oleh

penulis.

Untuk mengukur seberapa besar kualitas pelayanan (X4) mempengaruhi

partisipasi masyarakat 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 teringgi
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merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah merupakan tinggkat

penerapan yang rendah.

3.5.2 Variabel Dependen

a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel independen. Dan dalam hal ini variabel terikatnya

adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Menurut Nurmantu  (2003:148)

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya.

Penyusunan instrumen pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang

dilakukan oleh Susi Susana (2012). Dan kemudian dikembangkan kembali oleh

penulis.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) 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 teringgi merupakan tingkat penerapan yang

tinggi dan yang rendah merupakan tinggkat penerapan yang rendah.

3.6 Metode Pengujian Kualitas Data

Hasil penelitian atau kesimpulan penelitian berupa jawaban atau

pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan proses pengujian data yang

meliputi: pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil

kesimpulan tergantung pada kualitas data dan instrument yang digunakan untuk
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mengumpulkan data penelitan. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan metode

penelitian kualitas data sebagai berikut:

3.6.1  Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen

pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Jika misalkan kita punya alat

ukur meteran, maka validitas alat ini adalah sejauh mana alat ini mampu

mengukur suatu titik. Begitu juga misalkan kita menyusun kuesioner kepuasan

pelanggan, maka validitas kuesioner adalah sejauh mana kuesioner ini mampu

mengukur kepuasan pelanggan.

Pengujian ini menggunakan teknik corrected item total correlation yaitu

dengan cara mengoreksi skor tiap item dengan totalnya. Uji validitas digunakan

untuk mengetahui valid suatu variabel, dilakukan dengan menggunakan teknik

validity analisis dengan nilai korelasi di atas 0.30 (Sekaran,2000:169).

3.6.2  Uji Reliabilitas

Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid, maka tahap

berikutnya adalah mengukur reliabilitas dari alat. Reliabilitas adalah ukuran yang

menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain

kesempatan. Misalkan kita memiliki kuesioner yang mengukur kepuasan

konsumen, maka hasil kuesioner tersebut akan sama jika digunakan untuk

mengukur kepuasan konsumen pada penelitian yang lain.

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran

tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan
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menggunakan alat ukur yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Purbayu,2005:251)

3.6.3  Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan emitor tidak bias yang baik jika

memenuhi asumsi klasik yaitu bebas dari Multikolinearitas, Autokorelasi,

Heterokedastisitas dan memenuhi asumsi Normalitas.

a) Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data

(Purbayu, 2005:231). Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak

dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Penggunaan uji normalitas

karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh

data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Maksud data

terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk

distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal di

mana data memusat pada nilai rata-rata dan median.

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi yang tinggi diantar variabel bebas.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsidalam regresi dimana variabel

dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan

diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan
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dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai

periode sesudahnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai

Durbin Watson (DW).

d) Uji Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana varians dari

residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam

regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola

tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama

antar satu varians dari residual.

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Metode Regresi Linier Berganda

Adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih dari variabel

independen (X1, X2, X3....Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen

berhubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan:

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

X1 ,X2...Xn = Variabel Bebas

a = Konstanta

Y=a + b1X1 + b2X2 + b3X3 b4X4+ e
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b = Koefisien Regresi

e = Error

2. Pengujian Individual/Parsial (Uji-T)

Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan

untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05).

Jika thitung > ttabel maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya.

Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

a) Jika Thitung < Ttabel atau p value > a dikatakan tidak signifikan, dan

hipotesis penelitian ditolak.

b) Jika Thitung > Ttabel dikatan tidak signifikan, dan hipotesis diterima.

3. Pengujian Menyeluruh/Simultan (Uji-f)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji f dilakukan

pada hipotesis pertama yaitu untuk mempengaruhi apakah variabel independen

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji f ini

dilakukan dengan membandingkan antar Fhitung dengan Ftabel.

a) Jika Fhitung < Ftabel atau p value > a dikatakan tidak signifikan, karena itu

Ho diterima dan Ha ditolak.

b) Jika Fhitung > Ftabel dikatakan tidak signifikan, maka Ho ditolak dan Ha

diterima. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
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4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan

persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat

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

(satu). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, semakin

besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persentase regresi yang

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.


