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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi adalah tempat atau wilayah yang menjadi objek di dalam penelitian. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 

Pajak Wlingi. Khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang ada masih aktif 

dalam pembayaran pajak di KP2KP Wlingi. 

B. Jenis Penelitian  

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut 

tujuan,metode, tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya, 

jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan 

pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkam dari responden 

menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi 

(Sugiono,2005). Berdasarkan tingkat eksplanasi dan kedudukan variabel-

variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah kuisioner yang diberikan kepada responden berupa 

pertanyaan yang akan diberi nilai. 

C. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang kita 

tetapkan dalam penelitian yang kita rancang. Husein (2003) mengartikan populasi 

bisa diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu.Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang 
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pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang tercatat di KP2KP Wlingi dan 

statusnya masih aktif. 

D. Teknik Sampling 

Sampel merupakan sub kelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran,2006). 

Sampel dipilih dengan menggunakan metode random. Sampel penelitian ini 

adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 

Penentuan jumlah sampling yang di ambil menggunakan rumus slovin (Husein 

Umar, 2003 : 92 ) adalah sebagai berikut: 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n :Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Standar error atau persen kelonggaran ketelitian 

karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir. Dalam hal ini peneliti mengambil 

sampel dengan nilai e = 10%. 

 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden penelitian. 

Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas pada KP2KP Wlingi dan dalam prosesnya 

menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya (tidak diwakilkan pada 

orang lain). 

E. Jenis Data 

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Data primer dimana data utama yang di pakai untuk menjawab masalah yang 

diteliti yaitu data mengenai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas yang terdaftar pada KP2KP Wlingi dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya yaitu kualitas pelayanan pajak, kesadaran membayar pajak, 

persepsi yang baik atas system perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. 

Dimana data ini diperoleh langsung dari sumbernya langsung dan tidak melalui 

perantara apapun. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner. Kuesioner merupakan cara perolehan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk diisi, tujuan pembuatan kuesioner ini untuk 

memperoleh data yang relevan dari responden.Kategori-kategori meliputi 

pengetahuan wajib pajak tentang pajak,pemahaman wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan, dan manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak wajib pajak 

terhadap pajak yang diukur dengan skala Sikap Likert agar didapatkan data 

penelitian menjadi skala interval. Metode ini adalah metode pengskalaan sikap 

dengan menggunakan distribusi responden sebagai dasar penentuan skala. 

G. Jenis Definisi dan Operasional Variabel 

Ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen yaitu variabel yang nilainya berubah apabila adanya 

perubahan dari variabel lainnya.Adapun variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 

dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah kesediaan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 
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diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan 

penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. 

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan empat indikator 

yaitu: 

a. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin 

b. Jika terlambat membayar pajak para wajib pajak bersedia dikenakan sanksi 

c. Wajib pajak bersedia membayar pajak terutang tepat pada waktunya 

d. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah Variabel independen atau variabel bebas, 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya 

perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah a) Kualitas pelayanan pajak, sikap WP terhadap pelayanan, merupakan 

sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan kognatif yang berinteraksi 

dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi; b) 

Kesadaran membayar pajak, Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela.; c) Persepsi sistem pajak, Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu 

proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh pemerintah 

sehingga merupakan suatu yang berati (Widayati dan Nurlis, 2010).); d) 

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. 
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Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan skala 

likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk checklist. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono,2009). Adapun nilai kuantitatif yang 

dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan untuk suatu 

pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut antara lain, 

sangat setuju (SS) dengan 4 poin, setuju (S) dengan 3 poin, tidak setuju (TS) 

dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS) dengan 1 poin. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

(Ghazali, 2001; 142). 

Pada penelitian ini menggunakan uji Korelasi Bivariate Pearson, yaitu 

menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor 

total. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

- Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

- Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak 

valid). 
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2. Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu ( Ghozali, 2006) 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot 

atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang 

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. 

Untuk pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach alpha.Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach alpa(α) > 70%. Hal ini diungkapkan oleh dalam 

Priyatno (2008). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual 

mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap 

hipotesis, terlebih dahulu di lakukan pengujian tehadap normalitas untuk 

mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal 

maka uji statistic parametik yang akan digunakan dan jika data berdistribusi tidak 

normal maka uji non parametik yang akan digunakan. Pengujian normalitas dapat 

digunakan dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov test dengan 



29 
 

melihat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini 

adalah melihat probability asympotic significant (2-tailed), jika probabilitas 

asympotic significant (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal 

dan sebaliknya jika < 0,05 maka data mempunyai distribusi yang tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2006) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas, yaitu: 

- Nilai VIF (variance inflation factor) > 10 maka terjadi multikolinieritas 

- Nilai tolerance <0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik spearman rho yaitu 

mengkorelasi residual (unstandardized residual) dengan masing-masing variabel 

independen, dengan ketentuan jika signifikansi terjadi < 0,05 maka pada model 

regresi terjadi masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya jika signifikansi terjadi 

> 0,05 maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

I. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel yang diteliti, maka 

teknik pengujian hipotesa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
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menggunakan uji regresi linear berganda. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan regresi linear berganda (multiple regression linear) yaitu hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,...,Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Adapun rumus regresi linear berganda dengan bentuk 

interaksi keseluruhan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 e 

Keterangan : Y= Kepatuhan membayar pajak, b1, b2, b3, b4, b5 , 

X = Koefisien regresi,  

X1= Kualitas pelayanan pajak, 

X2 = Kesadaran membayar pajak, 

X3 =Persepsi sistem pajak, 

X4= Pemahaman peraturan pajak, 

a =Konstan,  

e=Standar eror. 

2. Uji F 

Uji Nilai F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat 

ketentuan sebagai berikut: 

- Jika P value < α (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. 

- Jika P value > α (0,05), maka variabel independen tidak berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

- Jika P value < α (0,05), artinya variabel independen berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen, maka hipotesis didukung. 

- Jika P value > α (0,05), artinya variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen, maka hipotesis tidak didukung. 

4. Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square)  

Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square) digunakan untuk  

menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variable dependennya.Semakin besar koefisien determinasinya, maka 

semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen.Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1, 

semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi maka semakin kecil 

pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.Sebaliknya, semakin 

mendekati angka 1 besarnya koefisien determinasi maka semakin besar pengaruh 

variable independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian regresi yang 

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. 


