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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang akan 

membuktikan hubungan kausalitas (sebab akibat) antara variabel bebas 

(independent variable) yaitu kualitas layanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, 

sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dengan variabel terikat (dependent 

variable) yaitu tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi. Dengan 

menggunakan variabel moderasi yaitu lingkungan. Ulum (2015) mendefinisikan 

penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan dapat berupa 

korelasi maupun sebab akibat. Dalam penelitian jenis ini, setidaknya ada dua 

variabel penelitian. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti berada di KPP Pratama Blitar. Populasi untuk 

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Blitar terdapat 7.141 wajib 

pajak orang pribadi. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

convenience sampling dimana penentuan sampel berdasarkan spontanitas yaitu 
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siapa saja wajib pajak yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan bersedia menjadi 

respoden maka dijadikan sampel. Penelitian ini dalam mengukur sampel 

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 % (Umar, 2008). 

Adapun penentuan jumlah sampel yang menggunakan rumus slovin sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi 

(ditentukan 10%) 

 Berdasarkan data dari KPP Pratama Blitar jumlah wajib pajak orang pribadi 

pada tahun 2014 sebanyak 7.141 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu jumlah 

sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (error) sebesar 10% adalah: 

  7. 141 

  1 + 7141 (0.1)2 

 n = 98,62 

 Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel adalah 98,62. Untuk 

perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Oleh karena itu, jumlah sampel 

minimal dalam penelitian ini menggunakan 100 wajib pajak orang pribadi. 

 

 

             N 

n = 

          1 +  𝑁 𝑒2 

n = 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Independen Variabel 

Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memengaruhi 

variabel dependen dan variabel yang tidak terikat oleh variabel lain (Ulum, 2015). 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan sebagai berikut : 

a) Kualitas layanan fiskus 

Adalah tingkat baik dan buruk petugas pajak dalam membantu mengurus atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Layanan fiskus akan 

baik apabila fiskus memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan 

pengalaman (experience) (Jatmiko, 2006). Sikap fiskus dicerminkan dari perilaku 

dalam melaksanakan tugas dan professionalisme dalam menjalankan tugas dengan 

senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator 

dalam variabel ini yaitu : sikap fiskus dan profesionalisme. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert. 

b) Pengetahuan wajib pajak 

Adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan 

menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (perpajakan) serta proses 

peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan wajib pajak dan sejauh 

mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan perpajakan (Widayati 

dan Nurlis, 2010; Mutia, 2014). Indikator dalam pengetahuan wajib pajak yaitu 

mengetahui dan memahami tentang perpajakan. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala likert. 
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c) Sanksi pajak 

Menurut Nurmantu (2003) sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek 

jera untuk wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya maupun 

wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Indikator dalam sanksi 

pajak yaitu adil, equality (seimbang), daya pikul, dan peraturan. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert. 

d) Kesadaran wajib pajak 

Adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya 

membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia, 2014). Wajib 

pajak memiliki kesadaran bahwa negara membutuhkan dana dalam menegelola 

pemerintahan dan pajak salah satu sumber dana tersebut. Indikator kesadaran wajib 

pajak ditunjukkan dengan mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. 

2. Dependen Variabel 

Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lain (Ulum, 

2015). Pada penelitian ini variabel dependen adalah Tax compliance behavior wajib 

pajak orang pribadi, yaitu kondisi dimana wajib pajak orang pribadi berperilaku dan 

bertindak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya secara baik, benar dan 

disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tata cara perpajakan 

yang berlaku sehingga dapat dikatakan patuh. Indikator dalam tax compliance 

behavior wajib pajak orang pribadi adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan 

surat pemberitahuan dan tidak memiliki tunggakan pajak. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert. 
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3. Moderating Variabel 

Variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan kedua variabel tersebut (Ulum, 2015). Pada penelitian ini variabel 

moderasi adalah lingkungan, yaitu tempat yang membentuk perilaku seseorang 

yang ada didalamnya, baik dan buruknya perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana ia tinggal. Perilaku wajib pajak  yang bersifat compliance 

maupun non-compliace juga dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak itu sendiri. 

Apabila lingkungan tersebut baik akan membentuk perilaku wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya dan sebaliknya. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

skala likert. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data 

primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama yaitu hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden (Ulum, 2015). 

Data primer yang digunakan  hasil pengisian kuesioner dari responden. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah digunakan 

oleh Alfiah (2014), Mutia (2014) dan Widayati dan Nurlis (2010). Pengumpulan 

data ini dengan memberikan pertanyaan kepada responden yaitu wajib pajak orang 

pribadi yang ada di Blitar. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan 
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skala likert dengan empat point yaitu mulai point 4 untuk pendapat sangat setuju 

(SS) dan point 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Rinciannya sebagai berikut : 

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju ( STS ) 

Angka 2 : Tidak Setuju ( TS ) 

Angka 3 : Setuju ( S ) 

Angka 4 : Sangat Setuju ( SS ) 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris pengaruh kualitas layanan 

fiskus, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 

terhadap tax compliace behavior wajib pajak orang pribadi. Dan menguji bukti 

empiris apakah lingkungan memoderasi pengaruh kualitas layanan, pengetahuan 

wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tax compliace 

behavior wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen dan 

regresi berganda melalui uji interaksi yaitu Moderated Regression Analysis (MRA). 

1. Deskripsi karakteristik responden, dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

responden dalam penelitian yang dijadikan sampel. Karakteristik responden 

dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan akhir, dan pekerjaan.  

2. Statistik deskriptif, digunakan untuk memberikan gambaran umum relevan 

dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan 

mengenai variabel-variabel keseluruhan dalam penelitian dimana didapatkan 

dari jawaban responden yang diterima. Statistik yang digunakan antara lain 

nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan simpangan baku. 
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3. Uji validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner. 

Menurut Ghozali (2011) kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Untuk uji signifikan dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini 

n adalah jumlah sampel.  Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan 

cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, 

dengan melihat tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated item 

– Total Correlation. Kemudian nilai Correlated item – Total Correlation 

dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel maka dapat disimpulkan semua indikator valid.  

4. Uji reliabilitas, adalah pengujian untuk mengukur kuesioner yang menjadi 

indikator dari variabel. Menurut (Ghozali (2011)) Kuesioner diakatan reliable 

atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan bersifat konsisten 

dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu : pertama, Repeated Measure atau pengukuran ulang dengan cara 

responden akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan 

dilihat apakah tetap komitmen dengan jawabannya. Kedua, One Shot atau 

pengukuran sekali saja dengan cara pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.70 
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5. Asumsi klasik, pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis 

regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikolinearitas.  

a) Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terkait dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi 

adalah One sample Kolmogorov-smirnov Test dan Normal P-Plot. 

Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One sample 

Kolmogorov-smirnov Test > 0,05, dan sebaliknya. Sedangkan, Normal 

Probability Plot of Regression Standarized Residual apabila data 

menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Multikolinieritas, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians 

Inflation Factor (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 dan nilai 

tolerance value kurang dari 0,1 berarti terjadinya multikolinieritas. 

c) Heteroskedastisitas, bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi 

ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain 

berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi 
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tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskesdatisitas adalah 

menggunakan koefisien korelasi Spearman’s Rho. Apabila nilai signifikan 

pada residual > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

6. Model regresi, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu 

model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. 

Persamaan regresi dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan 

sebagai berikut : 

1) Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + e 

2) Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X1X5 + β7X2X5 + 

β8X3X5 + β9X4X5 +  e 

Keterangan : 

Y :Tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi  

α  : konstanta 

β1... β11 : koefisien arah regresi 

X1 : kualitas layanan fiskus 

X2 : pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 

X3 : sanksi perpajakan 

X4 : kesadaran wajib pajak 

X5 : Lingkungan wajib pajak 

e  : kesalahan pengganggu (disturbance’s error) 
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7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel 

atau lebih serta untuk menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dan 

independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual 

secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, 

dan nilai statistik t. 

a) Koefisien determinasi (R2) 

Koefisiesn determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakan variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

b) Uji signifikan parameter silmultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihati nilai signifikan 

pada derajat kepercayaan 5%. Apabilan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 

5% maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak 
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mempengaruhi variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikan lebih besar dari 

0,05 atau 5% maka semua variabel independen secara serempak tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

c) Uji signifikan parameter individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing- masing variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t menggunakan nilai 

signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 atau 5% maka dapat dinyatakan bahwa satu variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen dan sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 

0,05 atau 5% maka dinyatakan variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 


