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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Kepanjen yang berlokasi di Jl.Raya 

Kepanjen Pakisaji, Jatirejoyoso, Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. KPP Pratama Kepanjen rutin melakukan pemeriksaan pajak setiap tahunnya. 

2. KPP Pratama Kepanjen memiliki konstribusi dalam merealisaikan target 

penerimaan pajak naisonal. 

1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif. Penelitian ini 

berusaha mencari pengaruh variabel dalam kepatuhan WP dan pemeriksaan pajak 

badan yang mempengaruhi penerimaan PPh pasal 25 Badan. Peneliti 

mengumpulkan data kemudian menganalisis apakah variabel berpengaruh terhadap 

penerimaan PPh pasal 25 dalam memenuhi perpajakan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan. 

Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari berbagai 

sumber antara lain : 

a. Website resmi pajak www.pajak.co.id 

b. KPP Pratama Kepanjen. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Kepanjen 

antara lain : 

• Data penerimaan PPh pasal 25 Badan selama tahun 2015 – 2017. 

• Data jumlah WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kepanjen selama 

tahun 2015 - 2017 dalam data bulanan. 

• Data jumlah SPT Masa PPh pasal 25 selama tahun 2015 – 2017 yang terdaftar 

dalam data bulanan

http://www.pajak.co.id/
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• Data jumlah penerbitan SKP WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama 

Kepanjen selama tahun 2015 – 2017 dalam data bulanan. 

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini dengan cara : 

(1) Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab ke Kepala Seksi bagian Pelayanan secara langsung terhadap responden untuk 

memperoleh keterangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta 

keterangan mengenai data perpajakan atau dokumen yang dibuat atau diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. 

(2) Dokumentasi 

 Dokumentsi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengumpulan dokumen – dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, 

seperti mengolah data yang telah diperoleh melalui data sekunder seperti data SPT, 

SKP, data jumlah Wajib Pajak Badan dan jumlah penerimaan pajak ke bagian 

Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Kepanjen . 

(3) Observasi Nonperilaku 

 Observasi Nonperilaku adalah metode pengumpulan data dengan cara 

membaca, menyalin dan mengolah dokumen atau catatan tertulis yang ada seperti 

penerimaan PPh pasal 25, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak yang 

diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. 

3.5 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Variabel Dependen (Y) 

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dan tahun pajak 

berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan.Penerimaan PPh 

pasal 25 dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak 

badan yang diterima KPP Pratama Kepanjen per bulan tahun 2015 – 2017. 

b) Variabel Independen (X) 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (dependent variable). Dalam 
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penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kepatuhan WP Badan (X1). 

Kepatuhan WP Badan yang digunakan adalah kepatuhan formal, dikatakan tepat 

apabila pelaporan dilakukan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya, akurasi data 

dalam penyampaian SPT dan diisi dengan benar lengkap dan jelas sesuai dengan 

petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wp 

tidak melanggar norma perpajakan. Tingkat kepatuhan WP Badan ini dinilai pada 

jumlah SPT Masa PPh pasal 25 yang dilaporkan setiap bulan dibandingkan dengan 

jumlah seluruh WP Badan yang terdaftar dalam bulan tersebut atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Kepatuhan WP Badan = 
𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃ℎ 25 𝑋 100%

𝑊𝑃 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟
 

c) Pemeriksaan Pajak (X2).  

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji keptuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah SKP, apabila ditemukannya 

data fisik yang tidak dilaporkan WP. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah SKP (SKPLB, SKPKB, SKPN, 

SKPKBT dan STP) yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Kepanjen 

selama tahun 2015 – 2017. 

3.6 Teknik Analisa Data 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data – data penelitian 

seperti mean, standar deviasi, varian, modus dan lain – lain. Uji Statistik Deskriptif 

dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Simple Random 

Sampling (SRS) untuk populasi terbatas berukuran N adalah sampel yang dipilih  

sedemikian, sehingga masing – masing kemungkinan sampel berukuran n memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dipilih karena anggota populasinya 

dianggap homogen yaitu wajib pajak badan pada KPP Pratama Kepanjen. Jumlah 

sampel pada penelitian ini 36 bulan yang merupakan data tahun 2015 – 2017. 
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3.6.2 Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji variabel pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama - sama–atau keseluruhan. Jika nilai profitabilitas 

signifikan < 0,05 menunjukkan hipotesis dapat diterima dan model regresi dapat 

digunakan untuk membuktikan pengaruh variable independen terhadap dependen. 

Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 menunjukkan hipotesis tidak terima dan 

model regresi tidak dapat digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Uji f 

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA dilihat 

nilai signifikannya. Jika nilai signifikan < α=5% (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel – variabel independen secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap varaibel independen. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Residual bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji Normalitas dilakukan sebelum 

data diolah berdasarkan model – model penelitian. Normalitas data dapat dilihat 

dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov – Smirnov. Dalam melakukan uji 

ini membandingkan antara nilai statistic dibagi dengan Std Error. Di mana jika hasil 

nilai berada diantara -2 dan 2 maka dapat dikatakan berdistribusi secara normal. 

a. Uji Multikolonearitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan 

antar variabel independen dalam suatu model, uji ini untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh uji parsial masing – 

masing variabel independen terhadap dependen. Jika VIF yang dihasilkan 1-10 

maka tidak terjadi multikolonearitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel penganggu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi 
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sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crossection jarang terjadi karena 

variabel penganggu satu berbeda dengan yang lain. Kriteria jika du <d hitung < 4-

du maka tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 

memiliki distribusi normal. Jika sig  > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika 

sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke 

periode  pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot. Regresi yang tidak 

terjadi heteroskedasitias jika titik- titik data menyebar di atas dan di bawah atau di 

sekitar angka 0, titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, 

penyebaran titik – titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik – titik data tidak 

berpola. 

3.6.5 Regresi Berganda 

Untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat atau dilakukan jika ada lebih dari satu variabel independen dalam 

memprediksi satu variabel dependen. Model tersebut dapat dinyatakan dalam 

persamaan : 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 +ei  

Keterangan  : 

Y      = Penerimaan PPh pasal 25 WP Badan pada kpp 

a       = Konstanta 

X1       = Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

X2       = Jumlah Pemeriksaan Pajak 

b1, b2  = Koefisien regresi 

ei      = Variabel penganggu 

 


