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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen, yang terletak di Jl. 

Panglima Sudirman No.1, Jatirejoyoso, Kepanjen, kota Malang. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian karena pada KPP Pratama Kepanjen prosentase penagihan dan surat 

teguran berfluktuasi dan mengindikasikan belum memberikan kontribusi positif 

terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kepanjen. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara e-SPT, sanksi pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan 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 Kepanjen dengan teknik penentuan sampel 

menggunakan aksidental sampling dengan jumlah minimum 30 responden. Sampel 

pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-SPT dan 

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Jenis variabel penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Berikut adalah definisi operasionel dan pengukuran tiap-tiap 

variabel: 
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1. Definisi Operasional 

a. Vriabel 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 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. 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah menggunakan skala 

likert. Indidator terkait kuisioner tentang variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai 

berikut. 

1) Terdaftar sebagai wajib pajak. 

2) Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 

3) Mengisi formulir pajak dengan benar. 

4) Selalu membayar pajak tepat waktu. 

5) Rutin dalam penyampaian (SPT). 

6) Tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Masa pajak penghasilan. 

7) Bersedia memberikan informasi tentang pajak yang dibutuhkan petugas pajak. 

8) Memiliki keyakinan bahwa melaksanakan kebawiban pajak merupakan tindakan 

sebagai warna negara yang baik. 
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b. Variabel Independen 

1) Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

Surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang disediakan oleh 

direktorat jenderal pajak yang akan digunakan wajib pajak untuk melakukan pengisian 

dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat guna memudahkan wajib pajak dan 

mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. Pengukuran variabel e-SPT 

menggunakan teknik pengukuran skala Likert. Indikator terkait kuesioner tentang 

variabel e-SPT adalah sebagai berikut: 

a) Kegunaan e-SPT untuk kewajiban perpajakan. 

b) Kelebihan e-SPT bagi wajib pajak.  

c) Kemudahan penggunaan e-SPT bagi wajib pajak. 

d) Sikap wajib pajak terhadap penggunaan e-SPT. 

e) Minat wajib pajak untuk menggunakan e-SPT. 

f) Presepsi wajib pajak dalam penggunaan pengoperasian e-SPT. 

g) Pengalaman menggunakan e-SPT. 

h) Kesukarelaan menggunakan e-SPT. 

i) Kebutuhan menggunakan e-SPT dalam pelaporan pajak. 

j) Penggunaan sesungguhnya dari e-SPT. 

2) Pemahaman peraturan perpajakan 

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak (WP) 

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar 
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pajak. Pengukuran variabel pemahaman peraturan perpajakan menggunakan skala 

ordinal dengan teknik pengukuran skala Liker. 

Skala yang digunakan utnuk mengukur kuisioner variabel ini yaitu menggunakan 

skala likert. Indikator terkkait variabel ini adalah: 

a) Pengetahuan untuk memperoleh NPWP. 

b) Pengetahuan wajib pajak tentang batas akhir pelaporan SPT. 

c) Pengetahuan tentang tarif progresif. 

d) Pengetahuan tentang surat ketetapan pajak. 

e) Pengetahuan tentang surat tagihan pajak. 

f) Pengetahuan tentang SSP. 

g) Pengetahuan tentang PTKP. 

h) Kesadaran bahwa untuk memahami peraturan perpajakan. 

3) 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.  

Skala yang digunakan utnuk mengukur variabel ini adalah menggunakan skala 

likert. Indikator yang dalam kuisioner variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut: 

a) Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak. 

b) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang 

melanggar peraturan perpajakan. 
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c) Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang 

dilakukan wajib pajak. 

d) Pemberian sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e) Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan dikenakan 

sanksi. 

f) Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang 

tidak patuh. 

2.  Pengukuran Variabel 

a.  Variabel Dependen 

Variabel dependen terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama kepanjen. Variabel ini 

diukur menggunakan skala Likert. Kategori penilaian untuk jawaban-jawaban dalam 

pengukuran variabel dependen penelitian ini adalah; nilai 1 untuk jawaban sangat tidak 

setuju, nilai 2 untuk jawaban tidak  setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, nilai 4 untuk 

jawaban sangat setuju. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen terikat dalam penelitian ini adalah e-SPT, sanksi 

perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan pada KPP Pratama Batu. Variabel 

independen penelitian ini diukur menggunakan skala likert. Kategori penilaian untuk 

jawaban-jawaban dari pertanyaan positif dalam pengukuran variabel independen 

penelitian ini  adalah; nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban tidak 

setuju, 3 untuk jawaban setuju, 4 untuk jawaban sangat setuju; sedangkan untuk 
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pertanyaan negatif yaitu nilai 4 untuk jawaban sangat tidak setuju, 3 untuk tidak setuju, 

2 untuk setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju.   

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 terdaftar di KPP Pratama Kepanjen, tepatnya 

di Jl. S. Parman No. 100, Kota Malang. Data penelitian ini berupa kuisioner dan 

wawancara kepada wajib pajak yang menggunakan e-SPT.  

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Data berupa kuesioner dan wawancara yang diberikan kepada responden yaitu 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen yang memiliki 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dan menggunakan e-SPT. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan 4 poin skala 

Likert. Dalam kuesioner yang diisi setiap responden penilaian poin untuk setiap 

pertanyaan, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju hingga 4 untuk sangat setuju; sedangkan 

untuk pertanyaan negatif penilaiannya di balik dari 1 untuk sangat setuju hingga 4 

untuk sangat tidak setuju. Setelah selesai menyebarkan kuesioner, kemudian dihitung 

dan diolah dengan menggunakan program Structural Equation Model- Partial Least 

Square (SEM-PLS) dengan bantuan WarpPLS 3.0 untuk menghasilkan perhitungan 

yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan 
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utama memilih SEM-PLS sebagai alat ukur karena SEM-PLS mampu mengukur 

variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau harus menggunakan pertanyaan 

kuesioner. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah 

statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. 

1. Uji Statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai profil 

responden dan konstruk dalam penelitian. Hasil statistik deskriptif akan disajikan 

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

masing konstruk atau variabel. 

2. Uji kualitas data 

 Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner 

model. Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas data. Selanjutnya, inner model merupakan model struktural untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten atau antar konstruk (Hartono dan 

Abdillah, 2014:57). Uji ini diukur menggunakan program Structural Equation Model- 

Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan WarpPLS 3. 

a) Evaluasi Model Pengukuran atau Outter Model 

 Evaluasi Outter model terdiri dari uji validitas konstruk dan uji reliabilitas.  

1) Uji Validitas Konstruk. 

 Uji validitas konstruk terdiri dari uji validitas konvergen dan uji validitas 

diskriminan. Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Dengan kata lain, apabila 
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dua instrument yang berbeda mengukur konstruk yang sama, seharusnya kedua 

instrument tersebut memiliki korelasi yang tinggi (Hartono dan Abdillah, 2014:60).  

Hasil uji validitas konstruk dikatakan lolos apabila  nilai AVE tiap-tiap variabel atau 

konstruk lebih besar dari 0,5 dan nilai loading lebih besar dari 0,7 dengan signifikansi 

dibawah 0,05 (Sholihin dan Ratmono 2013). 

Sholihin dan Ratmono (2013) juga menyebutkan bahwa indikator yang nilai 

loadingnya di bawah 0,4 harus dihapus dari model, namun untuk indikator yang nilai 

loadingnya antara 0,4 hingga 0,7 sebaiknya dianalisis terlebih dahulu untuk melihat 

dampak setelah menghapus indikator tersebut. Indikator dapat dihapus apabila dengan 

dihapusnya indikator tersebut dapat meningkatkan Average variance extracted (AVE) 

dan composite reliability di atas batasannya, nilai batasan untuk  AVE adalah 0,5 dan 

nilai batasan untuk composite reliability sebesar 0,7. 

 Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur pengukur 

konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Syarat untuk lolos uji 

validitas diskriminan adalah nilai cross loading dalam satu konstruk lebih besar dari 

0,7 (Hartono dan Abdillah , 2014:61),  

2) Uji Reliabilitas. 

 Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan 

suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 

dilakukan dengan dua metode, yaitu Cronbach’s alpha dan Composite Reliability. 

Menggunakan metode cronbach’s alpha, suatu konstruk dikatakan reliabel apabila 

nilainya >0,6. Apabila menggunakan composite reliability, suatu konstruk dikatakan 
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reliabel apabila nilainya >0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hartono dan 

Abdillah, 2014:61-62). 

b) Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Inner model dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk konstruk 

endogen, Q squared untuk penilaian validitas prediktif, dan nilai koefisien path atau t-

values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Hartono 

dan Abdillah (2014:63) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai R2  berarti semakin 

baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Selanjutnya, nilai Q squared 

yang lebih besar dari nol menunjukkan validitas prediktif yang baik (Sholihin dan 

Ratmono, 2013:73). 

3. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan langsung 

antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. 

a) Nilai signifikansi atau p value ≤ 5%. Hipotesis dalam penelitian ini merupakan 

hipotesis berarah (one-tailed), sehingga nilai signifikansi yang dihasilkan harus 

dibagi dua karena nilai signifikansi sesuai hasil Warp PLS merupakan hasil untuk 

pengujian hipotesis tidak berarah (two-tailed).  

b) Melihat arah koefisien beta (β), yaitu positif atau negatif dan mencocokkan dengan 

hipotesis alternatif. 

 




