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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan secara aktif 

terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Menurut Sutanto (2014), penerima 

penghasilan bukan pegawai termaksud orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak 

tetap (pekerjaan bebas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 sebagai 

imbalan atau pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan 

berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Adapun 

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah tenaga ahli seperti, 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, penilai dan 

bidan.  Dalam penelitian ini yang mempengaruhi kemauan membayar pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa yang dipengaruhi oleh tiga variabel 

independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan, dan kualitas layanan.       
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study 

(sebab akibat). Causal study (sebab akibat) adalah dimana peneliti ingin 

menggambarkan pengaruh satu atau lebih masalah yang ada atau satu variabel 

terhadap variabel lainnya (sekaran dan Bougie, 2013). Di dalam penelitian ini 

membuktikan dan menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi.  

 

 

3.3  Variabel Penelitian  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen 

dan tiga variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah 

kemauan membayar pajak orang pribadi sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan, dan kualitas layanan. 

 1. Variabel Dependen  

 Kemauan membayar pajak adalah dimana seseorang rela untuk membayar 

pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan mencari informasi mengenai 

tempat, cara dan waktu, setelah mendapatkan informasi tersebut wajib 

pajak menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan 
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pembayaran pajak serta mengalokasikan dana untuk melakukan 

pembayaran pajak. Indikator pengukuran dalam kuesioner yang digunakan 

untuk mengukur variabel ini diambil dari kuesioner Widiyati dan Nurlis 

(2010) dan terdapat 5 (lima) pertanyaan positif dalam kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebelum melakukan pembayaran 

wajib pajak, wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang 

memahami tentang peraturan perpajakan, wajib pajak menyiapkan 

dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, wajib pajak berusaha 

mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak, dan 

saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.  

  Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan kuesioner dengan 

jumlah 5 (lima) pertanyaan positif dengan menggunakan skala likert. Skala 

likert merupakan suatu skala interval yang secara khusus menggunakan 5 

(lima) pengukuran dari sangat tidak setuju , tidak setuju atau setuju (netral), 

setuju, dan sangat setuju. Skor pengukuran adalah sebagai berikut: 

 Sangat tidak setuju   = 1 

                 Tidak setuju  = 2 

 Netral                       = 3 

 Setuju   = 4 

     Sangat setuju  = 5 
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2. Variabel Independen  

    1. Kesadaran membayar pajak  

 Kesadaran membayar pajak adalah dorongan wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus 

dibayarkan sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan 

negara dan menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat 

merugikan negara. Variabel kesadaran membayar pajak adalah variabel 

independen yang digunakan untuk mengukur kesadaran membayar 

pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.  

Indikator pengukuran dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini diambil dari kuesioner Widayati dan Nurlis (2010) dan 

terdapat 4 pertanyaan positif dalam kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara, pajak 

yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang 

pembangunan negara, membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah 

yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan skor sebagai berikut. 

 Sangat tidak setuju  = 1 

 Tidak setuju   = 2 

 Netral    = 3 

 Setuju    = 4 

Pengaruh kesadaran membayar..., Astrian Pratama Putri, FB UMN, 2019



55 
 

 Sangat setuju   = 5 

 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

           Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib 

pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku 

dengan sosialisasi dan training yang diadakan oleh KPP, pajak yang 

dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi PTKP 

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku jika terdapat wajib pajak yang 

tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. 

Indikator pengukuran dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini diambil dari kuesioner Widayati dan Nurlis (2010) terdapat 

6 pertanyaan positif dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak harus 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan, jika tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi, pajak 

yang dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi 

PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi yang 

diadakan KPP dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 

diperoleh oleh training.  

Pengaruh kesadaran membayar..., Astrian Pratama Putri, FB UMN, 2019



56 
 

   Indikator yang digunakan yaitu, pendaftaran NPWP bagi setiap 

wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman 

tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi atau training. Variabel 

ini diukur menggunakan skala likert dengan skor sebagai berikut. 

 Sangat tidak setuju  = 1 

 Tidak setuju   = 2 

 Netral    = 3 

 Setuju    = 4 

 Sangat setuju   = 5 

 

3. Kualitas pelayanan  

 Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat peduli, memahami dan 

responsive terhadap kebutuhan wajib pajak dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh fiskus harus dapat dipercaya dan menyakinkan serta 

didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia di KPP. Dimensi yang 

terdapat pada kualitas pelayanan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu kepastian, 

keandalan, responsif, empati dan berwujud. Menurut Lovihan (2014), 

terdapat 5 (lima) pertanyaan positif yaitu, aparat pajak mampu 
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melaksanakan pelayanan tepat waktu dan handal, pengetahuan yang 

dimiliki aparat pajak dapat dipercaya dan menyakinkan, aparat pajak 

responsive dan tanggap dalam memberikan pelayanan, aparat pajak 

peduli dan memahami kebutuhan wajib pajak dan sarana dan prasarana 

yang tersedia di KPP memadai. Variabel ini diukur menggunakan skala 

likert dengan skor sebagai berikut. 

 Sangat tidak setuju  = 1 

 Tidak setuju   = 2 

 Netral     = 3 

 Setuju    = 4 

 Sangat setuju   = 5 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan dalam mengumpulakan data adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi 

tenaga ahli yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak di KPP Pratama 

Tigaraksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yaitu, 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, kualitas layanan, dan kemauan membayar pajak. Sumber data 

primer kuesioner berasal dari para wajib pajak orang pribadi. Untuk mengukur 
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pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat 

setuju. 

 

3.5  Teknik Pengambilan Sampel 

       Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama tigaraksa. 

Penelitian ini memilih KPP Pratama Tigaraksa sebagai tempat penelitian 

karena wilayah kerja KPP ini meliputi kawasan bisnis atau usaha yang 

dijalankan oleh orang pribadi. Penelitian ini menggunakan convenience 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dalam 

memperoleh data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib 

pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas dan terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dengan jumlah yang dianggap dapat 

mewakili populasi penelitian. 

3.6  Teknik Analisis Data 

 1. Uji Kualitas Data  

     a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan realible atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 
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dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali (2011), 

pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara dalam 

penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan yaitu, One shot atau 

pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. Mengukur realibiitas dengan uji 

statistic cronbach alpha, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.70.  

 

     b. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara, 

dalam penelitian uji validitas yang digunakan yaitu, melakukan korelasi 

antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikan 

yang dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table 

untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sample. Nilai dari r table (two tailed) dengan alpha = 0,05 yang dapat 

dilihat dari tabel r dan membandingkan hasil cronbach alpha pada 
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kolom correlated item – total correction. Apabila r hitung lebih besar 

daripada r tabel maka dapat dinyatakan valid.  

 3. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

                 a. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2016). Model regresi yang baik di dalam uji multikolonieritas 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, dan uji 

multikolonieritas dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). Nilai 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai Tolerance <  0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, jadi jika 

seluruh nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka terjadi 

multikolonieritas di antara variabel independennya (Ghozali, 2016). 

 b. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap maka disebut dengan homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Deteksi ada 
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tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dasar pengambilan 

keputusan adalah jika penyebaran titik-titik tidak menghasilkan pola 

yang jelas dan menyebarnya diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.   

3.7 Uji Hipotesis 

       Metode pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena terdapat 

lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

KM    = Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi 

α   = Konstanta 

β1,β2,β3  = Koefisien Regresi  

KE  = Kesadaran Membayar Pajak 

PP   = Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

KU   = Kualitas layanan  

e  = Error 

 

 

KM = α + β1KE +β2PP + β3KU + e 
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1. Uji Koefisien Korelasi (R) 

    Menurut Ghozali (2016), Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur 

kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak 

menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak 

membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut ini 

kriteria dalam koefisien korelasi mengenai kuat atau lemahnya hubungan keeratan 

dari variabel: 

Tabel 3.1 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

  

Nilai Koefisien Korelasi Interpretasi 

KK = 0 Tidak ada korelasi 

0,00 < KK < 0,20 Korelasi sangat rendah/lemah sekali 

0,21 < KK < 0,40 Korelasi rendah/lemah tapi pasti 

0,41 < KK < 0,70 Korelasi yang cukup berarti 

0,71 < KK < 0,90 Korelasi yang tinggi, kuat 

0,91 < KK < 0,99 Korelasi sangat tinggi, kuat sekali, sangat 

diandalkan 

KK = 1 Korelasi sempurna 

Sumber: Supardi, 2017 

2. Uji koefisien determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of-fit dari model regresi, 

yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel 

terikat (dependen). Nilai dari koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika 

nilai koefisien determinasi tersebut kecil maka kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan 
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apabila nilainya mendekati 1 berati independennya hampir semuanya informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Menurut Ghozali, (2016), kelemahannya dari koefisien determinasi ini adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. Setiap 1 

variabel independen maka koefisien determinasi tersebut akan meningkat. Jadi 

nilai adjusted R square akan dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model.  

 

3. Uji signifikan simultan (uji F) 

    Menurut Ghozali, (2016), ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai 

actual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F. uji hipotesis seperti ini 

dinamakan uji hipotesis secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi 

maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Untuk 

menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengembalian 

keputusan. Uji F mempunyai tingkat signifikan α = 5%. Kriteria pengujian 

hipotesis F adalah jika nilai F (P value) < 0,05. Maka hipotesis tersebut dapat 

diterima yang dapat menyatakan semua hipotesis variabel independen.  

 

4. Uji Parsial (t test) 

Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam 
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menerangkan variasi variabel dependen. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 

20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan 

bi=0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (nilai absolut). Dengan kata lain 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen diterima.   
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