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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat Asosiatif. Menurut Ulum et al. (2016) Penelitian 

asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

suatu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan 

biasa (korelasi), maupun hubungan kausalitas (sebab akibat). Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif, hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini 

peneliti lebih banyak menggunakan data secara numerikal atau angka yang diolah 

menggunakan bantuan software SPSS  15 dengan menggunakan analisis logistik. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2012:61) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar dan efektif yang masih aktif menjalankan kewajiban 

perpajkannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. 

Sampel menurut Sugiyono (2012:62) merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel penelitian sebanyak 100 

wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Adapun kriteria sebagai 

berikut : 
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1. Wajib pajak pribadi yang terdaftar dan efektif membayarkan kewajibannya di 

KPP Pratama Sidoarjo Utara. 

2. Wajib pajak pribadi yang memiliki pekerjaan. 

3. Wajib pajak orang pribadi yang bersedia mengisi kuesioner penelitian ini. 

Kemudian peneliti akan memberikan kuesioner kepada sampel penelitian 

tersebut. Kuesioner dan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana 

dalam pengumpulan data penelitian. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini Variabel Sosialisasi, Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 

menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dimana responden diberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran. 

1. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dan variabel 

bebas (X) untuk penelitian ini adalah: 

a. Sosialisasi (𝑋1) adalah suatu upaya Dirjen Pajak memberikan informasi 

dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bidang perpajakan. Sosialisasi menurut Ananda., 

dkk (2015) merupakan pembelajaran suatu nilai,norma, dan pola perilaku, 

yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga 

menjadi organisasi yang efektif. 



27 
 

b. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (𝑋2) adalah perwujudan dari 

program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka 

menengah (tiga hingga enam tahun) yang mengalami penyempurnaan 

atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis, 

dan cepat. Menurut Chaizi Nusucha dalam Setiana., dkk (2010) adalah 

penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami 

penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, 

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat 

yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi 

administrasi jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi 

perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 

2001. 

c. Kesadaran Wajib Pajak (𝑋3) merupakan salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dalam 

Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad 

baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara 

sukarela. 

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah 

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat 
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dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Nurmantu Dalam Setiana., dkk (2010) kepatuhan perpajakan 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. 

C. Pengukuran Variabel   

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel Independen yaitu 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. dengan lima alternatif 

jawaban mulai dari :  

1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 

2 = Tidak Setuju (TS);  

3 = Netral (N);  

4 = Setuju (S);  

5 = Sangat Setuju (SS). 

D. Jenis dan Sumber Data 

Ada satu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langung dari sumber 

pertama (Ulum et al, 2016). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama 

Sidoarjo Utara. Data ini berupa jawaban kuesioner mengenai Pengaruh Sosialisasi, 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diisi oleh para wajib pajak yang 
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menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Berikut  kisi-kisi variabel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Kisi – kisi Kuesioner Penelitian 

 

Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Sosialisasi 

1. KPP mengadakan penyuluhan 

mengenai perpajakan. 

2. KPP memberikan sosalisasi perpajakan 

melalui media-media sosialisasi seperti 

TV, Radio, dan website-website terkait. 

3. Materi perpajakan yang diberikan disaat 

sosialisasi.   

4. Petugas pajak (fiskus) melakukan 

diskusi langsung dengan WP.  

Likert 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern. 

1. Struktur 

Organisasi 

1. Struktur Organisasi pada KPP apakah 

memudahkan jalur penyelesaian dan 

pemeriksaan wajib pajak. 

2. Adanya Account Representative 

(Berfungsi untuk menjembatani antara 

Kantor Pelayanan dengan Wajib Pajak) 

apakah benar-benar melakukan 

fungsinya. 

3. Kemudahan pelayanan dengan adanya 

Account Representative yang melayani 

dan memberikan konsultasi kepada 

Wajib Pajak mengenai kewajiban 

perpajakannya. 

Likert 

2. Prosedur 

Organisasi 

1. Wajib Pajak diperhatikan secara 

mendalam, karena tiap aparat (Account 

Representative menangani satu Wajib 

Pajak. 

2. Waktu dalam menyelesaikan 

administrasi   (pembayaran dan 

pelaporan) dilakukan dengan cepat. 

3. Dengan dilakukannya sosialisasi 

perpajakan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), maka informasi akan 

mudah diterima oleh Wajib Pajak. 

Likert 

3.Strategi 

Organisasi 

1. Sistem Administrasi Modern (seperti : 

e-SPT, e-filling, Website) sudah benar-

benar dimanfaatkan demi kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan.  

Likert 
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2. Pembayaran pajak secara on-line 

(tellerbank, internet banking, ATM) 

memudahkan Wajib Pajak karena 

prosesnya cepat.  

3. Sistem pelaporan pajak secara 

elektronik dapat memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak.  

4. Complaint centre memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak apabila 

ada keberatan dan keluhan tentang 

pajak.     

4. Budaya 

Organisasi 

1. Aparat pajak memberikan pelayanan 

yang sama terhadap semua Wajib Pajak 

(tanpa memandang besar kecilnya pajak 

terutang) 

2. Adanya Kejujuran aparat pajak 

(ketetapan dan ketegasan dalam 

penerapan undangundang yang berlaku)  

Likert 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

1. WP memahami bahwa pajak adalah 

sumber peneriman negara terbesar.  

2. WP sadar bahwa membayar pajak 

adalah suatu kewajiban. 

3. WP berusaha memahami undang-

undang dan sanksi dalam peraturan 

perpajakan. 

4. Membayar pajak merupakan partisipasi 

dalam menunjang pembangunan 

negara. 

5. Persepsi wajib pajak tentang 

pelaksanaan sanksi denda PPh. 

Likert 

Kepatuhan 

Wajib Pajak  

1. Mendaftarkan diri secara sukarela untuk 

mendapatkan NPWP. 

2. Melakukan perhitungan pajak 

penghasilan dengan benar. 

3. Wajib pajak melakukan pembayaran 

tepat waktu. 

4. Mengisi formulir SPT sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

5. Wajib pajak melakukan pelaporan SPT 

tepat waktu. 

6. Wajib pajak Tidak pernah menerima 

surat teguran. 

Likert 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden. 

Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang 

bersifat tertutup kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

dan efektif pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Daftar pertanyaan yang dibagikan 

kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai 

dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian. Daftar 

pertanyaan tersebut disusun dalam sebuah kuesioner tertutup kemudian disebarkan 

kepada responden untuk diisi, setelah selesai pengisian, kuesioner tersebut 

dikembalikan kepada peneliti. Kuesioner tersebut pada akhirnya akan digunakan 

oleh peneliti sebagai bahan data dalam penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kesioner 

tersebut dikatakan valid. Validitas bertujuan untuk mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat betul-betul dapat mengukur apa 

yang hendak diukur. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 
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atau variabel. Nilai Correlated Item- Total Correlation atau nilai r hitung 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel 

dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut valid 

(Ghozali, 2011). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas dapat 

diukur dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, artinya 

pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach’s 

Alpha (α). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut 

reliabel (Ghozali, 2011).   

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 variabel yaitu sosialisasi, sistem administrasi perpajakan 

modern, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. 
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3. Analisis Regresi Logistik 

Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauhmana 

probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independen. 

Pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi, sistem 

administrasi perpajakan modern, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. 

Penggunaan analisis regresi logistik dikarenakan untuk melihat pengaruh 

sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa variabel 

kategorik ordinal atau juga untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel-variabel independen. Regresi logistik tidak 

memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya.  

Tahap-tahap pengujian regresi logistik adalah sebagai berikut: 

1. Menguji Kelayakan Model Regresi 

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 
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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. 

2. 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 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. 

3. 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 Sosialisasi, Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran wajib pajak mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Pengujian Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen yang terdiri dari Sosialisasi, Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern dan Kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. 
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5. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik ditunjukkan dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat diantara 

variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel 

bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Apabila 

nilai koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8 berarti tidak 

terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variable bebas tersebut . 

6. Model Regresi Logistik yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari 

tiap variabel-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 (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 0,5 (sig>α), maka variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Sebaliknya, jika angka 

signifikansi lebih kecil dari 0,5 (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 : 
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𝐿𝑛 =
𝑝

𝑝 − 1
= 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 

Keterangan : 

Ln  =  Log natural 

p  =  Probabilitas Kepatuhan Wajib Pajak 

β0 =  Konstan 

X1  =  Variabel Sosialisasi 

X2  =  Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

X3  =  Variabel Kesadaran Wajib Pajak 

β =  Koefisien Regresi 
 


