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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Doko dan di Kabupaten 

Blitar tepatnya pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Blitar, yang 

beralamat di Jalan W.R. Supratman No 09 Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Ulum dan 

Juanda (2016:78) penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak terhadap efektifitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). 

 

3.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

 Menurut Sekaran (2003) dalam Ulum dan Juanda (2016:79) populasi 

mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minta yang 

ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau 

wajib pajak yang ada di Kabupaten Blitar. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Slovin (Umar 2004:78) dengan rumus sebagai berikut : 

 

   
 

       
 

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi (jumlah wajib pajak) 

e  = persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan 

sample yang masih dapat ditolerir yaitu 10% 
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Jumlah populasi berdasarkan data dari Kecamatan Doko Kabupaten Blitar 

yang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak pada tahun 2017 berjumlah 

45.066 orang, maka batas pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas 

adalah : 

   
      

                
 

   
     

        
 

   
      

      
 

                         

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

99,77 dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling. Probability sampling 

dibagi menjadi dua yaitu non-probablity sampling method dan probability 

sampling method.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan probability 

sampling method, dimana setiap individu atau objek pada suatu populasi 

mempunyai kesamaan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling, sehingga 

data penelitian yang ada dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya dengan memberikan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan 

tingkatan atau kedudukan masyarakat (strata) kepada populasi untuk dijadikan 

sampel. Hal tersebut dilakukan apabila populasi dianggap homogen (Lusiana et 

al, 2015:38). 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Menurut Sekaran (dalam Ulum dan Juanda, 2016:86) variabel adalah 

apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Adapun 

definisi variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
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tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap efektifitas pemungutan pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Independen 

Menurut Ulum dan Juanda (2016:86) variabel independen yaitu variabel 

yang tidak terikat variabel lain. Dalam gambar arah hubungan antar variabel, 

variabel independen ditinggalkan oleh anak panah. Dalam penelitian ini 

variabel independen adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa: kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 

Instrument yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak terdiri 

dari item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu 

responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan 

mengenai ketaatan dalam pelaporan, ketepatan waktu dan persepsi wajib 

pajak yang merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak. Variable 

kepatuhan wajib pajak diukur dengan instrumen penelitian yang diadopsi dari 

Mambela (2016) dan Musthofa (2011) yang telah dimodifikasi oleh peneliti. 

Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak 

dikelompokkan dan diukur dengan skala Likert yang menggunakan lima 

point, dimana semakin tinggi poin akan menunjukkan semakin tingginya 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 

 

b. Variabel Dependen 

Menurut Ulum dan Juanda (2016:86) variabel dependen adalah variabel 

yang terikat oleh variabel lain. Dalam gambar arah hubungan antar variabel, 

variable dependen ditujuan oleh anak panah. Dalam penelitian ini, variabel 

dependennya adalah efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bagunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Peran Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah 

berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dimana hal tersebut berpengaruh 
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terhadap perkembangan pembangunan dan pemberdayaan daerah tersebut 

yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat. 

Apabila dilihat dari segi fiskus besarnya peningkatan efektivitas 

pemungutan pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang 

dikutip Brenda (dalam Syah, 2014) dapat dihitung dengan rumus : 

 

             
                           

                        
       

  

Sedangkan apabila dilihat dari segi wajib pajak, efektivitas pemungutan 

pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari jawaban dari setiap item 

pertanyaan dalam kuesioner. Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang 

efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) dikelompokkan dan diukur dengan skala Likert yang menggunakan 

lima point, dimana semakin tinggi poin akan menunjukkan semakin tingginya 

efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2). 

Berikut ini rincian skala pengukuran dengan menggunakan skala likert, 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran 

Skala Likert Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

  

Pada tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari definisi operasonal yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

No Variabel Konsep Indikator Pengukuran 

1. Kepatuhan 

Wajib 

Pajak (X) 

Kepatuhan perpajakan adalah 

tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

Ketaatan dalam 

Pelaporan 

Skala 

Likert 

Ketepatan 

Waktu 

Persepsi Wajib 

Pajak 

2. Efektivitas 

Pemungut

an PBB-

P2 (Y) 

Efektivitas Pemungutan PBB-

P2 adalah perbandingan antara 

realisasi penerimaan PBB-P2 

dengan target yang ditetapkan 

setiap tahunnya berdasarkan 

potensi sesungguhnya 

Pembangunan 

Skala 

Likert 

Kualitas 

Pelayanan 

Kebijakan 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diterbatkan atau digunakan oleh organisasi yaitu data dari Badan Pendapatan 

Kabupaten Blitar berupa rekapitulasi penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2014-

2016 dan data dari Kantor Kecamatan Doko berupa buku-buku/ catatan-catatan 

yang berkaitan dengan kondisi warga di Kecamatan Doko. Selain itu 

digunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, seperti kuesioner yang berupa pertanyaan yang 

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pajak bumi dan 

bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) yang disebarkan secara random 

sampling sebanyak 100 responden. 

 

3.6 Teknik Perolehan Data 

 Dalam penelitian ini teknik perolehan data yang digunakan ialah sebagai 

berikut : 

a. Dokumentasi 
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Menurut Ulum dan Juanda (2016:96) teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang sudah jadi dan diolah orang lain yang 

berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2). 

b. Kuesioner 

Menurut Ulum dan Juanda (2016:96) kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan/pernyataan 

kepada responden. Data yang akan diperoleh adalah data mengenai tingkat 

kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Menurut Bahri dan Zamzam (2014:53), instrumen penelitian adalah 

kegiatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden 

yang berwujud kuesioner yang berisi tentang sejumlah pertanyaan. 

Angket tersebut berisi pertanyaan seputar kepatuhan wajib pajak dan 

efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), 

yang nantinya kuesioner tersebut akan disebarkan secara random sampling 

kepada 100 wajip pajak di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. 

Setelah kuesioner disebarkan, kemudian kuesioner tersebut akan diolah 

menggunakan alat SPPS dan rumus-rumus yang dibutuhkan untuk mengukur 

kepatuhan wajib pajak dan efektifitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2). 

 

3.7.1 Validasi Instrumen Penelitian 

 Menurut Bahri dan Zamzam (2014:54), uji validasi instrumen 

dimaksudkan untuk mengetahui keterpaduan butir-butir pertanyaan yang 

digunakan, apakah dapat mengukur sesuai dengan apa yang sedang diukur. 

Indeks validasi uji instrumen penelitian yang umumnya digunakan peneliti 

adalah lebih besar dari 0,30 atau 0,32 jika semakin tinggi indeks validasinya, 

maka akan semakin akurat data yang dihasilkan. 
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Arikunto (2006:170), uji validasi ini menggunakan rumus product 

moment, sebagai berikut: 

    
             

√{          }{          }
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

n : besar sampel 

x : variabel bebas (x) 

y : variabel terikat (y) 

 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Menurut Bahri dan Zamzam (2014:57), uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator penelitian dari suatu 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

responden menjawab pertanyaan dengan konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.  

Arikunto (2006:196), uji reliabilitas ini menggunakan rumus Cronbach’s 

Alpha, sebagai berikut : 

      [
 

   
] [

      
  

   
] 

Keterangan : 

r : tingkat reliabilitas instrumen 

k : banyak butir pertanyaan 

  
   : jumlah varians butir 

    : varians total 

  

 Koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Apabila hasil 

koefisien reliabilitasnya semakin kecil maka semakin besar error, serta 

koefisien reliabilitas tidak mungkin di atas 1,0 namun tetap mungkin 

koefisien negatif (-). 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Metode analisis penelitian ini terdiri dari  analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

variabel yang ada, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menarik 

kesimpulan populasi dari informasi sampel yang ada. Untuk analisis inferensial 

dilakukan beberapa uji, diantaranya yaitu : 

a. Pengujian Asusmsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas, untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan 

oleh model analisis regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat 

melalui uji Kolmogorov Smirnov. Residual dinyatakan normal apabila 

probabilitas dari uji Kolmogorov Smirnov bernilai lebih besar dari level 

of significant (alpha=5%). 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas, digunakan untuk mengetahui apakah residual 

memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi linier 

diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi 

heterokedastisitas dapat diuji menggunakan Glejser Test. Kriteria 

pengujian menyatakan bahwa apabila probabilitas dari uji Glejser Test 

bernilai lebih besar dari level of significant (alpha=5%) maka residual 

dinyatakan memiliki ragam yang homogen. 

 

b. Pengujian Pengaruh Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Variabel 

Efektivitas Pemungutan PBB 

1) Pengujian Koefisien Determinasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi antara 

variabel terikat terhadap variabel bebas. Besarnya kontribusi variabel 

kepatuhan wajib pajak terhadap variabel efektivitas pemungutan PBB 

diketahui melalui koefisien determinasi antara nol dan satu. 
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2) Pengujian Hipotesis 

a) Uji Hipotesisis Simultan 

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel 

efektivitas pemungutan PBB. Kriteria pengujian menyatakan jika 

nilai Fhitung ≥ Ftabel atau probabilitas < level of significance () maka 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel kepatuhan 

wajib pajak terhadap variabel efektivitas pemungutan PBB. 

b) Uji Hipotesis Parsial 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel 

efektivitas pemungutan PBB. Kriteria pengujian menyatakan jika 

nilai thitung ≥ ttabel atau probabilitas < level of significance () maka 

terdapat pengaruh signifikan secara individu variabel kepatuhan 

wajib pajak terhadap variabel efektivitas pemungutan PBB. 

 

c. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi 

yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh 

variabel bebas (independen) terhadapat variabel terikat (dependen). Uji 

regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 

1) Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan 

pada nilai variabel bebas. 

2) Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 

3) Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada variabel 

bebas diluar jangkauan sampel. 

 

 Pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS ada beberapa 

asumsi dan persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji, beberapa diantaranya 

yaitu : 
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1) Variabel bebas tidak berkorelasi dengan distrubance term (error). Nilai 

disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut: E(U/X)=0. 

2) Jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas 

(explanatory) tidak ada hubungan linear yang nyata. 

3) Model regresi dikatakan layak jika angka signifikasi pada ANOVA 

sebesar < 0.05, Predictor yang digunakan sebagai variabel bebas harus 

layak. Kelayakan ini diketahui jika angaka Standard Error of Estimate < 

Standard Deviation. 

4) Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan Uji T. 

Koefesien regresi signifikasikan jika T terhitung > T table (nilai kritis). 

5) Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien 

determinasi (KD = R Square x 100%) semakin besar nilai tersebut maka 

model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin 

baik. 

6) Residual harus berdistribusi normal. 

7) Data berskala interval atau rasio. 

8) Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel murupakan 

variabel bebas (variabel predictor) sedang variabel lainnya variabel terikat 

(variabel response). 

 Skala pengukuran data untuk variabel dependen adalah interval atau rasio 

dengan rumus, yaitu : 

            

Dimana : 

Y= Efektivitas pemungutan PBB-P2 

X = Tingkat kepatuhan wajib pajak 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = error 


