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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Dalam penelitian jenis ini harus terdapat lebih dari satu variabel penelitian. 

Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa, ataupun hubungan kasualitas 

(Ulum & Juanda, 2016;78). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor 

kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak restoran, 

penghasilan/omset, sanksi pajak restoran, terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran di Kota Pasuruan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

  Populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat 

perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui 

(Gulo, 2002;76). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

restoran di Kota Pasuruan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. 

Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar 

tentang populasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak acak dan 
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pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria 

yang digunakan dalam pemilihan adalah sebagai berikut : 

1. Terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Pasuruan 

2. Masuk kategori dengan tarif dasar pengenaan pajak sebesar 10% ( sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2011) 

3. Masih melakukan kegiatan operasionalnya ( tempat usaha masih belum 

tutup ) 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

  Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, omzet/penghasilan, 

dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak. 

3.3.1 Variabel dependen 

  Dalam penelitian ini memiliki variabel dependen berupa 

kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan 

perwujudan dari sikap disiplin Wajib Pajak terhadap hak dan 

kewajibannya dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak yang 

terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Dyan & Venusita, 

2013).Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan 
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pola skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-

ragu), skala 4 (setuju), skala 5 ( sangat setuju). 

3.3.2 Variabel independen 

1. Kesadaran wajib pajak (  ) 

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana 

wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan 

perpajakan dengan benar dan sukarela (Arum, 2012). Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala Likert dengan pola skala 1 

(sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-ragu), 

skala 4 (setuju), skala 5 ( sangat setuju). 

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (  ) 

Wajib pajak yang paham peraturan pajak secara jelas akan 

cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak 

yang tidak paham (Arviana & Sadjiarto, 2014). Pemahaman 

peraturan pajak restoran dalam variabel ini menggambarkan 

apakah wajib pajak restoran telah mengetahui peraturan daerah 

tentang tarif yang dikenakan dan dasar pengenaan pajak atas 

restoran serta mekanisme menyetor dan melaporkan pajak restoran. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan pola 

skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-

ragu), skala 4 (setuju), skala 5 ( sangat setuju). 

3. Omzet/Penghasilan (  ) 
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Pendapatan adalah arus masuk aset dan atau penyelesaian 

kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, 

dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang 

utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. 

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak restoran 

sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu 

tingkat penghasilan juga akan mempegaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak tepat pada waktunya (Gunawan, 2013). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan pola 

skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-

ragu), skala 4 (setuju), skala 5 ( sangat setuju). 

4. Sanksi Perpajakan (  ) 

Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak 

mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak 

akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa 

kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk 

taat pajak (Kodoati et al, 2016). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert dengan pola skala 1 (sangat tidak 

setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3(ragu-ragu), skala 4 (setuju), 

skala 5 ( sangat setuju). 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Sub variabel Indikator Pengukuran 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Ketaatan 

terhadap 

peraturan 

 Pajak restoran dipungut 

berdasarkan pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

Skala Likert 
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pajak  Memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan 

mengisi dan membayar 

menggunakan SPTPD 

 Menghitung, 

memperhitungkan dan 

menetapkan pajak 

terutangnya sendiri 

 Wajib mengisi SPTPD 

setiap akhir bulan dan 

harus di tandatangani 

 Wajibpajak 

menyampaikan 

pemberitahuan pajaknya 

kepada pemerintah 

daerah paling lambat 

pada tanggal 10 bulan 

berikutnya 

 SPTPD sekurang-

kurangnya memuat data 

wajib pajak; alamat 

wajib pajak; jenis usaha; 

peralatan yang 

digunakan; jumlah omset 

dan pajak terutangnya; 

dan fasilitas penunjang 

yang disediakan dengan 

pembayaran 

 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Kerelaan untuk 

membayar 

pajak 

 Pajak adalah iuran rakyat 

untuk dana 

pembangunan 

 Pajak adalah iuran rakyat 

untuk dana pengeluaran 

umum pelaksanaan 

fungsi pemerintah 

 Pajak merupakan sumber 

penerimaan negara 

terbesar 

 Kewajiban sebagai 

warga negara 

 

Skala Likert 

Pemahaman 

Peraturan 

Pemahaman 

tentang 

perpajakan 

 Besarnya tarif pajak 

restoran 

 Dasar Pengenaan Pajak 

Skala Likert 
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restoran 

 Tata cara mengisi 

SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Daerah) 

 Batas akhir untuk 

melapor dan menyetor 

pajak restoran 

 Mekanisme mengitung, 

menyetor dan 

melaporkan pajak 

restoran 

 Penghitungan pajak 

restoran tidak sulit 

 Mengetahui adanya 

sanksi perpajakan 

(kenaikan, bunga, dan 

pidana) 

Omzet/ 

Penghasilan 

Omzet/pengha

silan yang 

diterima wajib 

pajak 

 Seluruh jumlah 

penerimaan merupakan 

objek pajak restoran 

 Berapapun jumlah 

penerimaan akan 

dikenakan pajak restoran 

 Membayar pajak sesuai 

dengan jumlah pajak 

restoran yang terhutang 

 Melaporkan SPTPD 

dengan mencantumkan 

laporan keuangan 

 Semakin besar jumlah 

penerimaan maka 

semakin besar jumlah 

pajak restoran terhutang 

yang harus disetor 

 Harus transparan dalam 

melaporkan jumlah 

penerimaan yang 

diterima 

 Melaporkan seluruh 

jumlah penerimaan yang 

diterima 

Skala Likert 

Sanksi 

Perpajakan 

Sanksi yang 

diterapkan 

dalam pajak 

 Sanksi merupakan 

hukuman yang berat 

 Sanksi mengganggu arus 

Skala Likert 
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kas (cash flow ) 

 Nilai sanksi terlalu besar 

 Sanksi merepotkan dari 

sisi administrasi 

 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Data primer  

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung melalui sumber aslinya, berupa kuesioner yang telah disebar 

kepada para wajib pajak yang ada di Kota Pasuruan. Sumber data berasal 

dari responden yang telah mengisi kuesioner yang telah dibagikan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung, berupa daftar wajib pajak restoran yang terdaftar di 

Dispenda Kota Pasuruan. Sumber data berasal dari Dispenda Kota 

Pasuruan. 

 

3.5 Tehnik Perolehan Data 

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan tehnik berupa : 

 Penelitian Lapangan  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) atau survei dengan teknik 

kuesioner (questionnaires). Survei dilakukan dengan cara membagikan 
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kuesioner kepada wajib pajak restoran di Kota Pasuruan sebagai obyek 

dalam penelitian ini.  

 

3.6 Metode Analisis Data 

  Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis crosstab dengan skala Likert sebagai skala pengukurannya. 

Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.6.1 Uji Validitas  

Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh 

mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur senyatanya 

(actually) dan seakuratnya (accurately) apa yang harus diukur dari 

konsep, sehingga pengujian validitas berhubungan dengan ketepatan alat 

ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya dan keberhasilan 

dari pengujian ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS, dengan 

metode Pearson Correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi 

antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-

masing variabel. Suatu instrumen dikatakan valid atau tidak adalah jika 

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 

mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tebut 
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dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir-butir 

pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 

maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2005).  

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Realibilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam 

pengukurnya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi 

dari pengukurnya, dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran 

terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji reliabilitas hanya dapat 

dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan 

benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang 

konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach Alpha di 

atas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 

2005). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach 

Alpha dengan bantuan SPSS.  

3.6.3 Uji Korelasi 

Dalam Sugiyono (2008: 226) kuatnya hubungan antar variabel 

dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar 

= 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil 

adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai 
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koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Jika 

didapat r = -1 maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap 

peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada 

variabel lainnya. Sebaliknya jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi 

positif sempurna. Artinya ada hubungan yang positif antara variabel, 

dan kuat atau tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya nilai 

koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat 

hubungan. 

 3.6.4 Uji Crosstab 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 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. Syarat dari uji 

crosstab ini adalah jenis data yang diperoleh berbentuk data nominal atau 

ordinal, karena uji crosstab merupakan salah satu dari jenis uji non-

parametrik. Tabel yang dianalisis di sini adalah hubungan antara variabel 

dalam baris dengan variabel dalam kolom. 

Tahapan crosstab dalam spss adalah sebagai berikut : 

1. Pilih Analyse 

2. Descriptive Statistics 
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3. Crosstabulation

4. Pindahkan variabel ke Rows, dan variabel yang lain ke Colums

5. Klik OK untuk di proses.


