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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis statistik. Penelitian 

ini melihat pengaruh antara variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, 

kualitas pelayanan fiskus dan tingkat pendapatan terhadap variabel dependen yaitu 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar  di kantor 

pelayanan pajak pratama Batu. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak  yang 

mempunyai karakter, yaitu wajib pajak PBB yang memiliki latar belakang  

pendidikan mulai dari SMA, perguruan tinggi dan pendapatan yang rendah, 

menengah, ataupun tinggi.  

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan purposive random sampling merupakan teknik mengambil sampel 

yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua kriteria sampel yang 

diperlukan. Sampel yang di ambil dalam penelitan ini menggunakan rumus 

Slovin. Ukuran rumus Slovin menurut Umar  (2005, hal. 108), yaitu : 

  
 

     
 

Jumlah populasi 21.059 orang maka batas minimal pengambilan sampel 

berdasarkan rumus diatas adalah:  

  
      

               
  =  99, 527 
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n = 100 (dibulatkan) 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = presentase kesalahan sampel. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Dependen  

a. Kepatuhan WP (Y) 

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun 

ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. (Santoso, 

2008) 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak 

adalah : 

1) Membayar pajak tepat pada waktunya. 

2) Membayar pajak tanpa ada pemaksaan. 

3) Kepatuhan terhadap kewajiban pajak. 

4) Melaporkan informasi yang diperlukan. 

Setiap item dari pernyataan diukur menggukan ratio lima poin. Kategori 

jawabannya untuk semua indikator dalam variabel kepatuhan wajib pajak 

mengadopsi dari penelitian Haswindar (2016) adalah sangat tidak setuju, tidak 

setuju, netral, setuju dan sangat setuju.  
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2. Independen 

a. Pengetahuan Wajib pajak 

 Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka 

bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka 

(Utomo, 2011). 

 Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel pengetahuan 

wajib pajak adalah:  

1) Pemahaman wajib pajak.  

2) Kesadaran pentingnya membayar pajak 

3) Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak.  

4) Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. 

 Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan wajib pajak terdiri 

dari beberapa item pernyataan kemudian responden mengisi sendiri jawaban 

berdasarkan pernyataan yang diajukan mengenai pengetahuan wajib pajak. 

Variabel penegtahuan wajib pajak diukur dengan instrumen yang diadopsi dari 

Utomo (2011). Setiap jawaban dari responden tentang pengetahuan wajib pajak 

dikelompokan dan diukur dengan skala Likert menggunakan lima poin. 

b. Pelayanan Kualitas Fiskus 

Pelayanan  adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini 

adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan 

fiskus menurut Haswindar (2016), yaitu:  

1) Kecepatan dan ketepatan dalam melayani.  

2) Keterampilan fiskus dalam menjawab pertanyaan wajib pajak.  

3) Kejelasan dalam memberikan pelayanan.  

4) Fasilitas yang memadai. 

Masing-masing item pernyataan dalam kuesioner diukur dengan 

menggunakan skala Likert lima poin. Semakin tinggi poin yang diberikan 

wajib pajak menunjukan bahwa tingkat kualitas pelayanan fiskus semakin 

tinggi. Kategori jawaban untuk dari setiap item pernyataan adalah sangat tidak 

setuju,  tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. 

c. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak 

Tingkat pendapatan merupakan kemampuan keuangan individu dalam 

memenuhi segala kebutuhannya. Jika individu tersebut dapat memenuhi semua 

kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier 

berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa 

pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat 

baik.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan 

menurut Haswindar (2016), yaitu:  

1) Tingkat pendapatan.  

2) Ketaatan dan pendapatan.  

3) Transparansi dalam melaporkan pajak. 

4) Penghasilan yang dikenakan pajak.  
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Pengukuran variabel pendapatan wajib pajak menggunakan empat item 

pernyataan kemudian responden akan mengisi sendiri jawaban berdasarkan 

pernyataan yang diajukan mengenai pendapatan wajib pajak.  oleh responden. 

Variabel pendapatan wajib pajak diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari 

Haswindar (2016). Setiap jawaban dari responden tentang pendapatan wajib 

pajak dikelompokan dan diukur dengan skala Likert menggunakan lima poin 

yaitu sangat tidak setuju,  tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

kuantitatif yang berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban  

kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari dua penelitian terdahulu dimana variabel 

Pengetahuan Wajib Pajak (X1) menggunakan kuesioner Utomo (2011), 

variabel kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X3) 

dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Y) 

menggunakan kuesioner Haswindar (2016). 

2. Sumber Data   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

kuesioner yang telah diisi oleh para wajib Pajak yang menjadi responden terpilih 

dalam penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pertama (data primer). 

Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak bumi dan 
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bangunan yang terdaftar di kantor pajak pelayanan pajak pratama kota Batu. 

Peneliti mengumpulkan data melalui metode survey yaitu dengan menyebarkan 

kuesioner langsung pada wajib pajak PBB yang tefdaftar di KPP Pratama Batu 

secara purposive random sampling kemudian diolah berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan. 

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab setiap pernyataan kuesioner 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Indriantoro (2014) skala likert 

adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. 

F. Teknik Analisis Data 

Sebelum data yang telah dikumpulkan dianalisis lebih lanjut maka akan 

dilakukan uji validitas  dan reliabilitas lebih dulu. Kualitas data yang dihasilkan 

dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan 

reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi 

dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan cara untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau 

benar, karena instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

kuesioner maka uji validitas data yang dilakukan dengan uji validitas isi. 

Pengujian validitas isi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

item instrumen dengan total skor. Nilai koefisien korelasi antara skor 
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setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis corrected item-total 

correlation. Menurut Ghozali (2011) Apabila koefisien korelasi r hitung 

lebih besar dibandingkan koefisien r tabel pada taraf signifikansi 5% atau 

10% suatu instrument dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Menurut Sunyoto (2011) uji reliabilitas merupakan alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang  merupakan indikator dari variabel. Item  

pertanyaan dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan telah konsisten. Suatu alat ukur disebut mantap dalam 

pengertian  bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat 

diramalkan. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha 

(α). Pernyataan Ghozali (2011) Koefisien cronbach alpha yang lebih dari 

0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument. Selain itu, semakin 

mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal 

kesungguhan responden dalam menjawab semua item pernyataan 

penelitian. 

3. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Indriantoro (2014) statistik deskriptif dalam penelitian pada 

dasarnya merupakan proses perubahan data  dalam bentuk tabel agar 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabel menyajikan ringkasan dalam 

bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan 

untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian 

yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam 
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deskripsi antara lain minimum, maximum, mean, dan standar deviasi antar 

variabel penetian.  

4. Asumsi Klasik 

Sebelum analisis regresi pada persamaan model dihitung, maka 

terhadap persamaan tersebut perlu diuji validitas asumsi klasik. Ada empat 

asumsi klasik yang harus diuji untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

merupakan estimasi yang bersifat tidak bias linear terbaik ( best linear 

unbiased estimation, BLUE) atau tidak. Asumsi klasik tersebut berkaitan 

dengan ada tidaknya multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas dan 

autokorelasi.  

a. Uji Multikolinieritas  

Menurut (2011) uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antara model regresi dengan variabel independen. 

Jika nilai VIF < 10, maka data bebas dari multikolinieritas sebaliknya 

jika nilai VIF > 10, maka data bebas tersebut menjadi 

multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterosdestisitas digunakan untuk melihat model regresi yang 

digunakan sudah benar atau tidak, pengujian ini menggunakan 

scatterplot dan uji glejser pada SPSS 21. Menurut Ghozali (2011) 

model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas  

Uji normalitas terjadi jika nilai variabel independen dan variabel 

dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Tujuan dari 
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pengujian normalitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi, error atau residualnya terdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi error  atau residual yang 

normal atau mendekati normal.  

d. Uji Autokorelasi   

Menurur Gujarati (2007) autokorelasi diartikan sebagai korelasi antar 

variabel yang diurut menurut waktu (seperti dalam deret berkala) atau 

ruang (seperti data dalam lintas sektoral).  

5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh 

antara Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayan Fiskus dan tingkat 

pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi 

dan Bangunan. Analisis data dibantu oleh program SPSS. Adapun 

persamaan regresinya  dengan rumus sebagai berikut:  

Y=  α + β1x1 + β 2x2 + β 3x3 + e    

Keterangan:  

Y = Kepatuhan wajib pajak  

α = Konstanta  

β 1 = Koefisien pengetahuan wajib pajak 

β 2 = Koefisien kualitas pelayanan fiskus 

β 3 = Koefisien tingkat pendapatan 

X1 = Tingkat pengetahuan wajib pajak 

X2 = Tingkat kualitas pelayanan fiskus 
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X3 = Kualitas tingkat pendapatan 

e =  Faktor penganggu 

a. Uji t (Parsial) 

Uji t atau disebut juga uji parsial dalam analisis regresi linear berganda 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (X) 

secara parsial (masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) 

dalam yaitu : 

- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 

populasi. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F (simultan) adalah 

berdasarkan tingkat kepercayan yang digunakan sebesar 0,05 

- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Determinasi 
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Menurut Imam Ghozali (2011) uji determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh hubungan dari beberapa variabel. Uji 

determinasi akan menjelaskan seberapa jauh dan besar perubahan atau 

variasi variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada 

variabel independen lainnya. 


