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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif 

dengan pendekatan studi survei menggunakan kuisioner. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun 

juga hubungan antara dua varibel atau lebih (Sugiyono, 2010).  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kausalitas sosialisasi 

perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM. 

B. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto dan Supomo, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Wilayah Kota Malang dibawah binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM di Kota Malang yaitu berjumlah 492. 

 Menurut Sugiyono (2010), sampel merupakan bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Tehnik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Tehnik  

random sampling dipilih karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan kriteria yang ada dalam populasi 

tersebut (Marija, 2018).  
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Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

slovin yaitu: 

  
 

  (    )
 

Keterangan: 

N = Jumlah Populasi 

n  = Ukuran Sampel 

   =Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

 sampel yang masih ditolerir (      ). 

Karena populasinya sebesar 492 UMKM maka: 
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Jadi besarnya sampel pada penelitian ini sebesar 83 sampel atau responden. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari masing-

masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara 

pengukurannya: 

1. Variabel Dependen 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Kepatuhan wajib pajak didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian ini 
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pengukuran kepatuhan pelaporan wajib pajak menilai seberapa besarpengaruh 

variabel – variabel yang telah ditentukan diatas. Adapun indikator kepatuhan 

wajib pajak yang diadapatasi dari (Nasucha, 2004): 

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2. Kepatuhan untuk melaporkan dalam melaporkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

5. Bersedia memberikan informasi tentang pajak apabila petugas pajak 

memerlukan. 

2. Variabel Independen 

Sosialisasi Perpajakan (X1)  dapat diartikan sebagai suatu upaya yang 

dilakukan instansi perpajakan atau Direktorat Jendral Pajak dalam 

memberikan pembinaan, pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan 

(Basalamah, 2004). Adapun indikator dari variabel ini diambil diadaptasi dari 

(Winerungan, 2013): 

1. Penyuluhan 

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. 

3. Informasi langsung dari petugas wajib pajak. 

4. Pemasangan billboard dan Website Dirjen pajak. 

Pemahaman Perpajakan (X2) yaitu kewajiban Wajib Pajak untuk 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Item indikator pada 

variabel ini diambil dari adaptasi (Rusnawanti dan Wardani, 2015): 

1. Wajib Pajak harus mengetahui fungsi dan manfaat perpajakan. 
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2. Menghitung tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan 

 yang terlaku. 

3. Wajib Pajak harus mengetahui informasi terbaru mengenai perpajakan. 

Sanksi Perpajakan (X3) yaitu suatu hukuman atau konsekuensi yang 

harus diterima oleh wajib pajak yang melanggar perundang-undangan 

perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun pidana. Item indikator 

pada variabel ini diadaptasi (Ngadiman dan Huslin, 2015):  

1. Sanksi pajak dibentuk untuk menciptakan kedislipinan pajak. 

2. Sanksi dibentuk untuk dilaksanakan jika adayang melanggar. 

3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai denan besar 

kecilnya kesalahan Wajib Pajak. 

4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Sanksi dikenakan bagi siapapun yang melanggar dan diberikan untuk 

menumbuhkan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. 

Keadilan Pajak (X4) yaitu sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak 

sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang 

berlaku. Adapun indikator keadilan pajak diadaptasi dari (Wicaksono and 

MUID, 2014): 

1. Pengelolaan uang pajak 

2. Tingkat Penghasilan 

3. Penyusunan Undang-Undang 

4. Pelaksanaan ketentuan pajak oleh fiskus. 
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D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang diteliti. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket atau kuisioner. Untuk mengukur pendapat responden 

digunakan 5 skala likert dengan memberi skor dari jawaban kuisioner yang 

diisi responden.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

yaitu data hasil kuisioner yang diukur dengan skala likert dengan skala 1-5 

dan diisi langsung oleh responden. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu  data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun 

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku 

UMKM binaan Dinas Koperasidan Usaha Mikro di Kota Malang.  

F. Tehnik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei. 

Pada penelitian ini diperoleh dari kuisioner berdasarkan fakta aktual. Menurut 

Andi (2017) kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

memperoleh informasi dari rensponden. Untuk memperoleh data yang 

sebenarnya kuisioner diberikan secara langsung kepada responden, yaitu 
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mendatangi langsung responden yang melakukan pembayaran pajak ke KPP 

setempat atau mendatangi langsung wajib pajak di tempat usahanya. 

G. Tehnik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan Uji 

Hipotesis.   

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, 

minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Selain itu juga dilakukan analisis data deskriptif untuk memberikan 

gambar mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap 

pernyataan kuesioner. Data tersebut antara lain: usia, latar belakang 

pendidikan, jenis kelamin dan data mengenai deskripsi dari setiap 

pernyataan kuesioner. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas Data 

 Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuisioner sebelum disebar. Uji validitas pada instrumen ini 

menggunakan bantuan program IBM SPSS 21. Suatu kuisioner 

penelitian dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Ghozali, 2013).  
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Adapun kriteria uji validitas adalah sebagai berikut: 

1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan valid. 

2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel, maka butir pertangaan 

tersebut dikatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas Data 

 Uji reliabilitas untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran 

sekali saja  atau One Shot dengan melihat dari Cronbach’ Alpha. Suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’ Alpha > 

0,60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap 

hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Model regresi harus 

diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik mencakup hal sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, atau suatu variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Dapat diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Sehingga jika asumsi ini 
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dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlaah sampel 

kecil (Ghozali, 2013). Uji normalitas dapat dideteksi dengan dua cara 

untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis 

grafik dan uji statistik. Cara yang paling mudah untuk melihat 

normalitas residual dengan melihat normal probability plot. 

1) Jika data menyebar disekitar dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram, maka menunjukkan pola distribusi normal 

sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal dan grafik histogram ,maka menunjukkan pola 

distribusi tidak normal, sehingga model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Pada uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang ditemukan pada korelasi antar variabel bebas (indepedent). 

Uji multikolinearitas dapat menyebabkan variabel-variabel independen 

menjelaskan varians yang sama dalam pengestimasian variabel 

dependen. Alat uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan 

VIF (Variance Infaltion Factor). 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi 

gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 

2013). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedatisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang 

homokesdastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pada suatu 

penelitian dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila grafik 

Scatterplots anatara ARESID dan ZPRED menunjukkan pola 

penyebaran titik-titik diatas dan dibawah atau menyebar di sekitar 

angka 0 pada sumbu Y. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Linear Regresi Berganda 

 Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear ber-ganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi 

pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel 

tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Rumus untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan: 

Y   = Kepatuhan Wajib Pajak 

α   = Konstanta 

X1 = Sosialisasi Perpajakan 

X2 = Pemahaman Perpajakan 

X3 = Sanksi Perpajakan 
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X4      = Keadilan Pajak 

β1-β3 = Koefisien regresi berganda 

e = error term 

 

 

 

 

 

 

 


