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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Peneliian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah SAMSAT Kabupaten 

Sampang di Jl. Syamsul Arifin No.86, Polagan, Kec. Sampang, Kabupaten 

Sampang, Jawa Timur . 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Asosiatif. Ulum dan Juanda 

(2016) menjelaskan bahwa penelitian Asosiatif adaah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara  suatu variable dengan 

variable yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (kolerasi) 

maupun hubungan kausalitas (sebab akibat). Dalam penelitian jenis ini ada 

setidaknya dua variabel penelitian.  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 

kendaraannya terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sampang. Jumlah 

kendaraan yang terdaftar di tahun 2017 sebanyak 88.469 unit kendaraan. 

Peneliti meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi atau yang biasa 

disebut sampel. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah 

metode purposive sampling. purposive sampling merupakan metode 

penetapan sampel dengan berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam penentuan sampel adalah : 
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1. Wajib pajak yang kendaraannya terdaftar di SAMSAT Kabupaten 

Sampang. 

2. Wajib pajak yang mengurus kewajiban pajaknya sendiri sebanyak. 

Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin (Umar, 

2003), yaitu sebagai berikut : 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
88.469

1 + 88.469. (10%)2
= 99.89 

Dibulatkan menjadi 100 sampel.  

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi  

e = batas toleransi kesalahan, dalam penelitian ini adalah 10%. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak. 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib 

pajak sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Definisi operasional dari 

masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.  
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1. Kepatuhan wajib pajak (Y)  

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak 

kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan tidak pernah 

melakukan penunggakan dalam membayar pajak pajak kendaraan 

bermotor 

2. Kesadaran wajib pajak (X1)  

Kesadaran wajib pajak Kesadaran wajib pajak adalah suatu 

kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan 

ketentuan perpajakan dengan benar. 

3.  Pengetahuan pajak (X2) 

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep 

ketentuan umum di bidang pajak kendaraan bermotor.  

4. Kualitas pelayanan pajak (X3)  

Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat baik maupun 

buruknya pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas terkait.  

5. Sanksi perpajakan (X4)  

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ 

dipatuhi. 
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Tabel 3.1 Indiktor dan Pengukuran Variabel 

Variabel Notasi Indikator Pertanyaan 
Skala 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak  

 

Patuh 1 Wajib pajak tidak memiliki 

tunggakan pajak kendaraan 

bermotor 

5 poin 

skala 

likert, 1 

untuk STS 

hingga 5 

untuk SS  

 

Patuh 2 Wajib pajak selalu membayar 

pajak  kendaraan bermotor 

tepat waktu sebelum jatuh 

tempo 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak  

 

Sadar 1 Pajak merupakan iuran rakyat 

yang digunakan untuk 

pembangunan  

5 poin 

skala 

likert, 1 

untuk STS 

hingga 5 

untuk SS  

 

Sadar 2 Pajak merupakan iuran rakyat 

yang digunakan untuk dana 

pengeluaran umum 

pelaksanaan fungsi 

pemerintahan  

Sadar 3 Pajak merupakan sumber 

penerimaan Negara yang 

paling besar  

Sadar 4 Wajib pajak harus membayar 

pajak karena pajak merupakan 

kewajiban kita sebagai warga 

Negara  

 

Pengetahu

an Pajak 

Pengetahu

an 1 

Wajib pajak mengetahui 

tentang batas waktu 

pembayaran 

5 poin 

skala 

likert, 1 

untuk STS 

hingga 5 

Pengetahu

an 2 

Wajib pajak mengetahui 

tentang ketentuan umum dan 

tata cara membayar pajak 

kendaraan bermotor 

Pengetahu

an 3 

Wajib pajak mengetahui 

tentang sistem pajak kendaraan 

bermotor 
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 untuk SS  

 

Kualitas 

Palayanan  

Kualitas 1 Petugas pajak telah 

memberikan pelayanan pajak 

dengan baik  

5 poin 

skala 

likert, 1 

untuk STS 

hingga 5 

untuk SS  

 

Kualitas 2 Petugas pajak selalu 

memperhatikan keberatan 

Wajib Pajak atas pajak yang 

dikenakan  

Kualitas 3 Cara membayar pajak adalah 

mudah/ efisien  

 

Sanksi 

Perpajaka

n 

Sanksi 1 Sanksi pajak sangat diperlukan 

agar tercipta kedisiplinan wajib 

pajak dalam memenuhi 

kewajiban membayar pajak 

kendaraan bermotor 

5 poin 

skala 

likert, 1 

untuk STS 

hingga 5 

untuk SS  

 

Sanksi 2 Pengenaan sanksi harus 

dilaksanakan dengan tegas 

kepada semua wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran  

Sanksi 3 Sanksi yang diberikan kepada 

Wajib Pajak harus sesuai 

dengan besar kecilnya 

pelanggaran yang sudah 

dilakukan  

Sanksi 4 Penerapan sanksi pajak harus 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku  

 

E. Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib 

pajak yang kendaraannya terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Sampang 

melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. 
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F. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah 

metode survey menggunakan kuesioner. Sejumlah pertanyaan tentang 

kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajak, 

kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan akan diajukan oleh 

peneliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan 

pendapat mereka. 

G. Teknik analisis data 

1. Uji Kualitas Data 

Suntoyo (2013:84-85) menjelaskan tentang validitas dan 

reliabilitas, yaitu: 

a. Validitas 

Untuk mengukur sah atau valid maupun tidaknya suatu 

kuesioner maka digunakan uji validitas. Kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas dapat 

dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan 

dengan total skor konstruk. 

b. Reliabiltas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan 
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dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.  

Dalam penelitian ini digunakan fasilitas Cronbach Alpha yang 

terdapat dalam bantuan komputer SPSS. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 

2. Statistik Deskriptif  

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa statistik deskriptif 

digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai 

variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai 

minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data 

penelitian. 

3. Analisis Regresi Logistik 

Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji 

sejauhmana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi 

dengan variabel dengan variabel independen. Pada analisis regresi 

logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik 

pada variabel bebasnya. Hal ini karena regresi logistik adalah regresi 

dimana variabel terikatnya adalah variabel dummy. Dengan demikian, 

residualnya yang merupakan selisih antara nilai prediksi dengan nilai 

sebenarnya tidak perlu dilakukan uji normalitas lagi. Selain itu regresi 

logistik juga mengabaikan heteroscedasticity, artinya variabel 

dependen tidak memerlukan homoscedasticity untuk masing-masing 

variabel independennya. 
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Dalam melakukan analisis regresi logistik, dilakukan pengujian 

sebagai berikut: 

a. Pengujian kelayakan model  

Regresi logistik dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test Goodness yang diukur dengan 

nilai Chi-square. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Goodness menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan 

data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau 

kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness of Fit Test tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0.05, maka 

hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya. 

b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan 

telah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (block 

number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (block 
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number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -

2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL 

akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan 

data. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Pegujian koefisien determinasi pada regresi logistik dengan 

menggunakan Nagelkerke’s R square. Tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel 

independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, 

kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan menjelaskan 

variasi variabel dependen yaitu kepatuahan wajib pajak. 

d. Pengujian Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

kepauhan wajib pajak. 

e. Model Regresi Logistik yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi. 

Koefisien regresi dari tiap variable-variabel yang diuji 

menunjukkan bentuk hubungan antar variabel tersebut.      Angka 

signifikansi bisa sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. Pertimbangan 

penggunaan angka tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan 
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(confidence interval) yang diinginkan oleh peneliti, pada penelitian 

ini taraf signifikansi yang diambil adalah 0,05 atau 5%. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas 

(sig) dengan tingkat kesalahan (α=5%). Apabila terlihat angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>α), maka variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel 

terikat. Sebaliknya, jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(sign<α), maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Pada 

penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression). Adapun model 

regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

𝐿𝑛
𝑝

𝑝 − 1
= ß0  +  ß1 X1 +  ß2 X2  +  ß3 X3 +  ß4 X4 

` Keterangan : 

Ln = Log natural 

P = Probabilitas kepatuhan wajib pajak 

X1 = Kesadaran wajib pajak 

X2  = Pengetahuan perpajakan 

X3  = Kualitas pelayanan perpajakan 

X4 = Sanksi perpajakan 


