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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

KPP Kabupaten Sidoarjo 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dibentuk pada tanggal 27 

November 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 

tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya Kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak 

Sidoarjo Barat yang dibentuk pada tanggal 01 Juni 2002. 

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dilakukan 

sebagai bagian dari upaya Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan besar-

besaran (modernisasi) menuju ke pemerintahan yang baik (good 

governance).  Modernisasi DJP ditandai dengan pengembangan Sistem Informasi (SI) 

perpajakan, adanya peralihan direktorat-direktorat berdasarkan jenis pajak, sekarang 

beralih ke struktur berdasarkan fungsi dan melakukan praktek-parktek good 

governance. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif/hubungan yang bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Menurut Sugiono (2012:11), “ Penelitian 

asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun 

hubungan antara dua variabel atau lebih” dan juga dengan penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. 
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C. Variabel penelitian dan pengukuran variabel 

Sugiyono (2011:38), pada dasarnya variabel penelitian adalah atribut seseorang 

, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu 

objek dengan objek yang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas). 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat (Y), 

Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapun 

pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menyetor SPT tahunan tepat waktu, 

menyampaikan SPT tahunan tepat waktu dan selalu bersikap terbuka. 

2. Variabel Bebas (Independen) 

a. Struktur organisasi 

Merupakan proses atau system pembagian kerja sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki sehingga mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

wajib pajak. Adapun pengukuran variabel struktur organisasi adalah Adanya 

peleburan dikantor pelayanan perpajakan, Struktur dengan system administrasi 

modern berfungsi untuk memberikan pelayanan, konsultasi dan pengawasan. 

b. Business process dan teknologi informasi serta komunikasi 

Kunci perbaikan birokrasi atas pelayanan perpajakan yang tidak berbelit-

belit adalah perbaikan business process, yang mencakup metode, sistem, dan 

prosedur kerja yang harus dikerjakan oleh petugas. Adapun pengukuran variabel 
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Business process dan teknologi informasi informasi serta komunikasi adalah 

penerapan full automation dan penggunaan e-system. 

c. Manajemen sumber daya manusia 

Merupakan suatu proses pengeloaan atas sumber daya manusia yang 

dimiliki dalam upaya untuk memberikan pelayanan atas system perpajakan 

kepada wajib pajak. Adapun pengukuran variabel manajemen sumber daya 

manusia adalah Sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja yang 

ditetapkan oleh DJP kemudian Sistem dan manajemen yang lebih baik dan 

terbuka. 

d. Pelaksanaan good governance 

Good governance dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal 

(internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan 

ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai 

maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. Adapun pengukuran 

variabel pelaksaan  good governance  adalah Good governance dikaitkan 

dengan mekanisme pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip good 

governance. 

Untuk mengukur variabel dependen dan independen maka dilakukan 

penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden. Kuesioner tersebut disusun 

berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Teknik yang digunakan untuk mengubah data 

kualitatif yang diperoleh menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah teknik 

pengukuran skala likert, karena data yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban 
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yang diberikan dalam menguji variabel dependen dan independen terdiri dari 4 

tingkatan, yaitu : 

Tabel 3. 1 Penentuan Skor 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS)  4 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2006:72) yaitu wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian ini untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi sekaligus 

responden adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama 

Sidoarjo Barat. 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2006:73), yaitu: “Bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi namun tetap mampu 

mewakili populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sampling incidental. Sampling insidental adalah 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, 2011:85). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP 

Pratama Sidoarjo Barat. Teknik pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan 
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membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang ditemui di KPP 

Pratama Sidoarjo Barat yang bersedia mengisi kuesioner. Penelitian pada periode 

2 januari sampai 16 Januari 2017. Rumusan untuk menentukan jumlah sampel 

yang diambil pada penelitian ini, digunakan rumus Slovin (Arikunto, 2006:108) 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = Tingkat kesalahan (10%) 

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel adalah : 

 

 

N = 99,910                                 100 wajib pajak 

Pengembangan  Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian pada penelitian ini adalah kuesioner, yaitu jumlah 

pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur untuk memperoleh data yang 

akurat dari responden berupa tanggapan terhadap factor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak terhadap modernisasi administrasi perpajakan. Indikator untuk 

variabel struktur organisasi adalah adanya peleburan kantor pelayanan perpajakan 

memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam proses perpajakan, Struktur dan aparatur 

pajak yang ditetapkan mampu memaksimalkan pelayanan, pengawasan serta 

konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel Business 

process dan teknologi informasi serta komunikasi adalah kepengurusan perpajakan 
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dilakukan secara otomatis dengan harapan meningkatkan kecepatan dan keakuratan 

pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan sistem administrasi modern (e-payment, e-

SPT, e-filing, e- registrasion, call center, complaint center, SMS tax, help desk, dan 

taxpayer’s account) dapat meningkatkan produktivitas serta kemudahan Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat dimonitor lebih cepat dan akurat. 

Variabel Menajemen Sumber Daya Manusia adalah para aparatur pajak memiliki 

pengetahuan sehingga mampu melaksanakan standar pencapaian kinerja yang 

ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, penerapan sistem yang baik dan penempatan 

para aparatur pajak dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga 

memberi kejelasan dan keterbukan tentang masalah perpajakan bagi Wajib Pajak. 

Untuk variabel Pelaksanaan Good Governance adalah pelaksaanan pengawasan 

internal dan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jendral Pajak mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

Wajib Pajak, kode etik pegawai menjadi standar penilaian pegawai dan menjalankan 

tugas pelayanan dan pemeriksaan sehingga meningkatkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak. 

 Kemudian untuk Kuesioner dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian 

Prabowo (2014) dan dikembangkan oleh peneliti sendiri. Kuesioner sebagai instrumen 

yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Menurut 

Sugiyono (2011:92), skala pengukuran variabel ``merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif, menjelaskan skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala Likert karena digunakan untuk mengukur sikap,pendapat dan persepsi Wajib 

Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaporkan pajaknya. 
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Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

yang perlu dijawab oleh responden. Pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu 

meliputi: 

3.     Uji Validitas 

Pengujian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan 

perbandingan antara koefisien rhitung dengan koefisien rtabel dengan 

menggunakan derajat signifikan (α) sebesar 5% dari degree of freedom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Sunyoto, 2011). Pengujian validitas 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut : 

a. Jika positif dan >rtabel , maka butir pertanyaan tersebut valid. 

b. Jika negatif atau <rtabel , maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

4. Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran (2006) keandalan (reliability) suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-

errorfree) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan 

lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu 

pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana 

instrumen mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah 

pengukuran. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

reliabilitas dengan teknik Cronbach’s alpha. Menurut Sekaran (2000) dalam 

Anggraini (2009) “ reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat 

diterima dan reliabilitas dengan Cronbach’s alpha 0,8 atau di atasnya adalah 
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baik”. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Productionand Service Solution). 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer  yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. 

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up 

to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara 

langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

primer dengan  penyebaran kuesioner ke wajib pajak orang pribadi. Sumber data 

untuk penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Sidoarjo Barat. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2006:135), kuisioner (angket) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Sidoarjo Barat. Dalam penelitian ini digunakan daftar pertanyaan yang 

bersifat tertutup dengan alternatif jawaban telah disediakan. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan komputer SPSS 21 for 

windows released 13,00. 
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H. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi apakah persamaan regresi 

memiliki nilai yang tidak bias, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi layak dipakai atau variabel-variabel yang dipakai dalam 

penelitian ini diterima atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup 

uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka dilakukan 

ujiasumsi klasik sebagai berikut. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2011:43).Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan 

menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang nantinya akan 

dipadukan dengan kurva Normal Q-Q Plots. Menurut Akbar (2005:33) 

Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui 

distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan 

pengujian ini adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 

distribusi adalah normal (Santoso, 2006). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali,2011:56). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 
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Factor). Menurut Wijaya (2011:56) multikolinearitas dapat dilihat dari VIF, 

jika VIF < 10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance darir residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Ghozali (2001:23), menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas: yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai 

prediksi variable terikat. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. 

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas. 

d. Analisis crosstab 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

crosstab. Analisis crosstab adalah suatu metode analisis berbentuk tabel, dimana 

menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain. Singkatnya, analisis crosstab merupakan 

metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu 

matriks. Tabel yang dianalisis di sini adalah hubungan antara variabel dalam baris 

dengan variabel dalam kolom.  Crosstabs (Tabulasi Silang) merupakan metode 

untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu 
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matriks.  Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel yang 

tersusun sebagai kolom dan baris. Crosstabs ini mudah dipahami karena 

menyilangkan dua variabel dalam satu tabel. 

 


