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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 

yang terletak di Jl. Merdeka Utara No. 3 Kiduladem, Klojen, Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Asosiatif, yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, dengan teknik penentuan 

sampel yaitu menggunakan  aksidental sampel. Sampelnya adalah wajib pajak 

orang pribadi yang mengikuti program sunset policy serta tax amnesty dan 

melakukan usaha bebas. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1.  Definisi Operasional  

a.  Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
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perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti 

bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang 

berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. 

Tabel 3.1 
Operasional Variabel Penelitian 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada 
KPP Pratama Malang Selatan 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kepatuhan 
Wajib 
Pajak 

1.     Kepatuhan 
Administratif 

1.    Ketentuan batas waktu 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan (SPT). 

Likert 

2.    Tepat waktu dalam 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT). 

3.    Tidak mempunyai 
tunggakan Pajak untuk 
semua jenis pajak. 

4.    Tidak pernah dijatuhi 
hukuman karena 
melakukan tindak pidana 
di bidang perpajakan. 

2.     Kepatuhan 
Teknis 

1.    Wajib Pajak mengisi 
dengan jujur, lengkap dan 
benar Surat Pemberitahuan 
(SPT) sesuai ketentuan dan 
menyampaikannya ke KPP 
Pratama Malang Selatan. 

Likert 

 

b.  Variabel Independen 

1.  Sunset Policy 

Sunset Policy merupakan penghapusan sanksi administrasi pajak berupa 

bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 (Anggraeni, 2011).  
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Tabel 3.2 
Operasional Variabel Penelitian 

Sunset Policy 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

Sunset 
Policy 1.     Kemanfaatan 

1.     Sunset Policy memberikan 
fasilitas perpajakan dalam 
bentuk penghapusan sanksi 
administrasi peprajakan. 

Likert 

2.    Sunset Policy memberikan 
kesempatan kepada 
masyarakat untuk 
memperoleh NPWP. 

3.    Sunset Policy memberikan 
kesempatan kepada Wajib 
Pajak untuk melakukan 
pembetulan SPT. 

4.    Wajib Pajak yang 
mengikuti program Sunset 
Policy dibebaskan dari 
pemeriksaan.  

 

2. Tax Amnesty 

Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada 

kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam 

waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) 

yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut 

hukuman pidana (Ngadiman & Huslin, 2015).  
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Tabel 3.3 
Operasional Variabel Penelitian 

Tax Amnesty 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

Tax 
Amnesty 

1.     Tujuan 

1.    Meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak. 

Likert 

2.    Mendorong kejujuran 
Wajib Pajak dalam hal 
pelaporan harta kekayaan. 

3.    Mendorong repatriasi 
modal atau aset. 

2. Sebagai alat transisi 
menuju sistem perpajakan 
yang baru. 

3. Dapat meningkatkan 
pendapatan Negara dalam 
waktu jangka pendek.  

2.     Kemanfaatan 

1.    Wajib Pajak yang 
mengikuti program Tax 
Amnesty tidak diperiksa. 

2.  Wajib Pajak yang 
mengikuti program Tax 
Amnesty tidak diberikan 
sanksi perpajakan. 

3.  Wajib Pajak yang 
mengikuti program Tax 
Amnesty tidak diberikan 
denda. 

Likert 

 

1. Sanksi Pajak 

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
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Tabel 3.4 
Operasional Variabel Penelitian 

Sanksi Pajak 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

Sanksi 
Pajak 

1.     Kemanfaatan 

1.    Sanksi pajak diperlukan 
agar tercipta kedisiplinan 
Wajib Pajak. 

Likert 

2. Pengenaan sanksi pajak 
dapat menumbuhkan efek 
jera kepada Wajib Pajak 
yang tidak patuh. 

3. Pengenaan sanksi pajak 
dapat merugikan Wajib 
Pajak. 

2.     Teknis 

1.    Pemberian sanksi pajak 
harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

2.  Wajib Pajak yang tidak 
patuh akan dikenakan 
sanksi perpajakan. 

Likert 

 

2.  Pengukuran Variabel 

a.  Variabel Dependen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Malang Selatan. Variabel ini 

di ukur menggunakan skala Likert. 

Tabel 3.5 
Pengukuran Variabel 

Nilai Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Skala Likert. 
Kepatuhan Wajib Pajak Nilai 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Setuju 3 

Sangat Setuju 4 
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b.  Variabel Independen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Sunset Policy, Tax Amnesty, 

dan Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Malang Selatan. Variabel ini di ukur 

menggunakan skala Likert. 

Tabel 3.6 
Pengukuran Variabel 

Nilai Jawaban Kuesioner Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak 
Berdasarkan Skala Likert. 

Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Nilai 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Setuju 3 

Sangat Setuju 4 

 

E.  Jenis dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal dari 

sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Malang dan terdaftar 

di KPP Pratama Malang Selatan, Jl. Merdeka Utara No. 3 Kiduladem, Klojen, Kota 

Malang. Data ini berupa kuesioner dan wawancara yang di adopsi dari penelitian 

Ngadiman & Huslin (2015), akan tetapi ada beberapa poin pernyataan yang dirubah 

peneliti karena tidak linier dengan indikator. Dan data ini telah diisi oleh wajib 

pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. 
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F.  Teknik Pengumpulan Data 

Data berupa kuesioner dan wawancara diberikan kepada responden yaitu 

wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program sunset policy dan tax amnesty 

yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. 

G3. Teknik Analisis Data 

Data di analisis dengan cara menggunakan perhitungan 4 poin skala Likert, 1 

untuk STS hingga 4 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, 

kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program Software Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) untuk menghasilkan perhitungan yang 

menunjukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 

metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan mengetahui sah atau valid 

tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner dapat 

dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif (Ghozali, 

2013). 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 𝛴 𝑋𝑖  𝑌𝑖  − (𝛴 𝑋𝑖)(𝛴 𝑌𝑖)

√⦋𝛴𝑋𝑖
2 − (Σ𝑋𝑖)2] ⦋𝑛𝛴𝑌𝑖

2 − (Σ𝑌𝑖)2]
  

Keterangan: 

r  : korelasi moment product X dan Y 
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y  : banyaknya populasi/sampel 

X : nilai variabel X 

Y : nilai variabel Y 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas kuesioner bertujuan untuk mengetahui konsistensi derajat 

ketergantungan daan stabilitas dari alat ukur. Satu konstruk atau variabel pada 

kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 

(Ghozali, 2013). 

𝛼 =  (
𝑘

𝑘 − 1
)  (1 −  

𝛴𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2

) 

Keterangan: 

α   : reliabilitas alat ukur 

k  : jumlah item 1 pertanyaan 

𝛴𝜎𝑖
2   : jumlah varians masing-masing item 

𝜎𝑖
2  : varians total 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nlai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing 

variable yaitu sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. 

Rs = 𝑛 (𝑚 −1)

𝑚
 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel 



32 
 

 

m  : Alternatif item 

Rs  : Rating Scale (Skala Penilaian) 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada supaya 

dapat menentukan model analisis yang tepat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan One 

sample Kolmogrov-smirnov Test, dengan syarat apabila nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal dan Normal P-Plot dengan 

syarat garis (titik-titik) mengikuti garis normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk melihat ada 

tidaknya multikolinieritas nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance > 0,1 

dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas yang baik adalah tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Apabila nilai signifikan pada residual > 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

signifikan antara satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat) baik secara parsial maupun simultan (Siregar, 2013). Penelitian 

ini menggunakan regresi linier berganda karena menggunakan lebih dari dua 

variabel independen. 

Persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut: 

𝑌 =  𝑎 + 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Keterangan: 

 Y   : Variabel terikat 

 𝑋1   :  Variabel bebas pertama 

 𝑋2   : Variabel bebas kedua 

𝑋3    : Variabel ketiga 

𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏1,  𝑏2, serta 𝑏3 : Konstanta 

e     : eror 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen yaitu sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak 

dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai 

koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Semakin nilai koefisien mendekati 1 

maka semakin baik hasil regresi tersebut. 
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b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel tersebut. Uji hipotesis 

bertujuan untuk menguji apakah data dari sampel yang ada sudah cukup untuk 

menggambarkan populasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dengan nilai 

statistik F dan nilai statistik t. 

1. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan yaitu sunset 

policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

𝐹 =  
𝑅2 ⁄ 𝑘

(1 −  𝑅2) ⁄ (𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: 

F  : Pendekatan distribusi probabilitas 

𝑅2  : Koefisien determinasi 

k  : Jumlah variabel bebas 

n  : Banyaknya sampel 

2. Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan melihat nilai t pada tabel coefficient yang dihitung 

dengan bantuan SPSS. Nilai signifikan yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai 

signifikan t < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikan t > 0,05 

maka hipotesis ditolak. 


