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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak 

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dan yang 

sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif 

yaitu dengan cara menjelaskan hasil yang berupa angka, diagram ataupun berupa 

grafik untuk dijelaskan dengan penjelasan kata. 

C. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat yaitu Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan menggunakan 5 point skala likert 

dengan pernyataan yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006). Sementara variabel 

bebas dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel dengan tingkat pengukuran 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 

Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) adalah pemberian fasilitas 

penghapusan sanksi adminitrasi pajak sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) 

huruf a undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Variabel 

ini diukur dengan 5 point skala likert dengan 4 butir pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Rantung dan Adi (2009). 
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2. Kesadaran Wajib Pajak   

Kesadaran adalah suatu sikap dimana wajib pajak sadar bahwa penerimaan 

negara adalah bersumber dari pajak dan pajak yang digunakan adalah untuk 

pembangunan negara. variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin 

dengan 4 butir petanyaan yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006). 

3. Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman perpajakan adalah suatu sikap mengerti benar tentang perpajakan. 

Variabel ini dikur dengan 5 poin skala likert dengan 2 pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Rantung dan Adi (2009). 

4. Sanksi Perpajakan 

Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang 

melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan untuk membuat efek jera 

pada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Indikator yang diukur terkait 

dengan sanksi perpajakan dengan menggunakan 5 poin skala likert dengan 5 butir 

pertannyaan yang dikembangkan oleh Arum (2012). 

5. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan disini adalah membantu mengurus dan menyiapkan apa 

yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 

kualitas pelayanan di ukur dengan menggunakan 5 poin skala likert dengan 5 butir 

pertanyaan yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006) 

D. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Sidoarjo Barat. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib 
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pajak yang mengajukan permohonan terkait dengan kebijakan Tahun Pembinaan 

Wajib Pajak. Tehnik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah  menggunakan tehnik random sampling dimana pemilihan sampel secara 

acak. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Sumber data yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer dan sekunder. Yaitu data primer dikumpulkan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini khususnya untuk melihat 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data primer berupa tertulis 

ataupun secara lisan. Dalam memperoleh data primer terdapat dua cara, yaitu 

dengan menggunakan tehnik wawancara yang ditujukan kepada responden dan 

dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. 

Untuk penyebaran kuesioner dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sidoarjo Barat. Selain menggunakan data primer peneliti juga menggunakan data 

sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak yang 

mengajukan permohonan terkait dengan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 

2015.  

Sebelum menyebarkan angket di KPP Sidoarjo Barat peneliti sebelumnya 

meminta ijin pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak II Jawa timur terlebih 

dahulu untuk mendapatkan surat ijin melakukan penelitian di KPP Sidoarjo Barat. 
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F. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam tehnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tehnik wawancara 

kepada responden dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Dan data 

sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. 

G. Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini pengukuran data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan skala likert yaitu teknik skala non-komporatif dan unidimensional 

yaitu hanya mengukur sifat tunggal. Responden dipaksa menunjukkan tingkat 

kesepakatan atas sebuah pernyataan menggunakan skala ordinal. 

Biasannya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: (1) Sangat 

tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju. 

H. Analisis Data Dan Uji Hipotesis 

Analisis yang data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

menjawab hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum 

dilakukan uji analisis regresi linear berganda maka terlebih dahulu peneliti 

melakukan berbagai pengujian diantarannya adalah:  

1. Uji validitas dan reliabilitas data 

Uji validitas dan reliabel dilakukan untuk mengukur keandalan dan kevalidtan 

suatu kuisioner. Karena valid dan reliabelnya kuisioner dapat berpengaruh pada 

uji yang selanjutnya. 

2. Uji asumsi klasik yang terdiri dari: 

a. Uji multikolonieritas 
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Uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah ada hubungan antar 

variabel bebas (independen). Suatu model regresi yang baik adalah antar 

variabel independen tidak terjadi korelasi. 

b. Uji heteroskesdatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. 

c. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika uji normalitas tidak 

lolos maka model regresi menjadi tidak valid. 

3. Uji hipotesis yang terdiri dari: 

a. Uji pengaruh simultan (F-test) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk melihat apakah variabel bebas secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

b. Uji Parsial (t-test) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

c. Uji koefisien determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

Kemudian melakukan uji regresi berganda dengan rumus sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 …+ 𝑏𝑛𝑥𝑛 + 𝑒 
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Dimana: 

𝑌 = Kepatuhan Membayar Pajak  

a  = titik potong Y. Merupakan nilai bagi Y ketika X=0 

b = slope atau kemiringan atau perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap 

perubahan dari satu unit X baik berupa peningkatan atau penurunan 

𝑥1 = Tahun Pembinaan Wajib Pajak  

𝑥2 = Kesadaran Wajib Pajak  

𝑥3 = Pemahaman Perpajakan  

𝑥4 = Sanksi Perpajakan  

𝑥5 = Kualitas Pelayanan   

 


