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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) yang terdaftar di wilayah Tangerang yaitu KPP Pratama Kosambi

yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang dengan

wilayah kerja meliputi 11 kecamatan di Kabupaten Tangerang, berikut wilayah

yaitu :

Tabel 3.1

Daftar Kecamatan pada Kabupaten Tangerang

Kecamatan Desa/Kelurahan

Kosambi Salembaran Jaya, Kosambi Barat, Dadap, Salembaran

Jati, Kosambi Timur, Rawa Rengas, Rawa Burung,

Jati Mulya, Cengklong, Belimbing.

Sepatan Karet, Kayu Agung, Kayu Bongkok, Mekar Jaya,

Pisangan Jaya, Pondok Jaya, Sarakan, dan Sepatan.

Sepatan Timur Gempol Sari, Jati Mulya, Kampung Kelor, Kedaung

Barat, Lebak Wangi, Pondok Kelor, Sangiang, dan

Tanah Merah.

Teluknaga Bojong Renged, Kebon Cau, Teluk Naga, Babakan
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Asem, Kampung Melayu Timur, Kampung Melayu

Barat, Kampung Besar, L E M O, Tegal Angus,

Pangkalan, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, dan

Muara.

Pakuhaji Buaran Bambu, Buaran Mangga, Bunisari, Gaga,

Kalibaru, Kiara Payung, Kohod, Kramat, Laksana,

Paku Alam, Pakuhaji, Rawa Boni, Sukawali, dan

Surya Bahari.

PasarKemis Gelam Jaya, Kuta Baru, Kuta Bumi, Kuta Jaya,

Pangadegan, Pasar Kemis, Sindang Sari, Sukaasih,

dan Sukamantri.

Rajeg Daon, Jambu Karya, Lembang Sari, Mekarsari,

Pangarengan, Rajeg, Rajegmulya, Ranca Bango,

Suka Manah, Suka Sari, Suka Tani, Tanjakan, dan

Tanjakan Mekar.

SindangJaya Badak Anom, Sindang Asih, Sindang Jaya, Sindang

Panon, Sindang Sono, Suka Harja, Wana Kerta

Sukadiri Buaran Jati, Gintung, Karang Serang, Kosambi,

Mekar Kondang, Pekayon, Rawa Kidang, dan

Sukadiri.

Kemiri Karang Anyar, Kemiri, Kelebet, Legok Sula Maju,

Lontar, Patra Manggala, dan Ranca Labuh
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Mauk Banyu Asih, Gunung Sari, Jati Waringin, Kedung

Dalem, Ketapang, Marga Mulya, Mauk Barat, Mauk

Timur, Sasak, Tanjung Anom, Tegal Kunir Kidul, dan

Tegal Kunir Lor.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Casual Study.

Casual Study adalah penelitian yang ingin menggambarkan hubungan sebab

akibat dari variabel independen yaitu Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat

Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak terhadap variabel dependen yaitu

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.3 Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel

dependen (Y) dan variable independen (X). Definisi operasional dan pengukuran

variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (dependen/citerian variable) merupakan variabel yang

menjadi tujuan utama penelitian. Variabel ini merupakan variabel yang

dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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Penerimaan PPN adalah penerimaan yang didapat Negara berasal dari pajak yang

dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor, dan impor atas Barang Kena

Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Dalam penelitian ini Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai (Y) ini diukur menggunakan skala rasio yaitu jumlah

penerimaan PPN setiap bulannya.

3.3.2 Variabel Independen

Variable independen adalah variabel yang bebas/tidak terikat oleh faktor-faktor

lain, tapi dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini,

digunakan empat variabel yang terdiri atas:

3.3.2.1 Surat Pemberitahuan Pajak Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan

objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat

pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (Undang-Undang Perpajakan). SPT yang

dilaporkan merupakan SPT masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena

pajak Terdaftar. Dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu perhitungan

besarnya jumlah nominal SPT Masa PPN (X1) yang terutang oleh PKP setiap

bulannya pada KPP Pratama Kosambi selama tahun 2013 sampai dengan 2015.
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3.3.2.2 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (UU KUP). SSP (X2) yang dilaporkan merupakan SSP

terkait perhitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan

oleh PKP. Dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu perhitungan

besarnya jumlah nominal SSP PPN (X2) yang disetorkan oleh PKP setiap

bulannya pada KPP Pratama Kosambi selama tahun 2013 sampai dengan 2015.

3.3.2.3 Surat Tagihan Pajak (STP) PPN

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Ilyas dan Burton, 2013:92).

Surat tagihan pajak diterbitkan apabila pajak penghasilan tidak atau kurang

bayar, terjadi salah tulis dan/atau salah hitung, PKP yang tidak membuat faktur

pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, PKP yang tidak

mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai

dengan masa penerbitan, PKP yang gagal berproduksi, dan berkaitan dengan

kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN. Surat

Tagihan Pajak (X3) dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio yaitu besarnya

Jumlah nominal STP yang yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kosambi setiap

bulannya selama periode 2013 sampai dengan 2015.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti namun sebelumnya telah diolah

terkebih dahulu oleh pihak lain (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini data yang

digunakan adalah jumlah penerimaan PPN setiap bulan, besarnya jumlah nominal

SPT Masa PPN yang yang terutang oleh PKP setiap bulan, besarnya Jumlah

nominal Surat Setoran Pajak yang disetorkan setiap bulan, dan besarnya Jumlah

nominal STP PPN yang diterbitkan oleh KPP setiap  bulan dari tahun 2013-2015

yang akan diolah kedalam Microsoft Excel kemudian menggunakan SPSS 20.

Data sekunder tersebut didapat dengan meminta langsung kepada KPP Pratama

Kosambi.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum dan range.

3.5.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Untuk itu uji
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normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji satistik non-parametrik

Kolmogrov-Smirnov (K-S). menurut Ghozali (2016), uji Kolmogrov-Smirnov

dilakukan dengan membuat hipotesis:

Hipotesis Nol (Ho) : Data residual berdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (HA): Data residual tidak berdistribusi secara normal

Hasil uji normalitas dilihat dari nilai yang didapat. Suatu data dikatakan

terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05.

Sebaliknya, suatu data dikatakan tidak terdistribusi normal jika nilai

signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 (Ghozali, 2016).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa pada model regresi tidak

terjadi penyimpangan. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan

adalah uji mutikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dan uji

hipotesis.

3.5.3.1 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen

yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen (Ghozali,

2011). Adanya gejala multikolonieritas dapat dilihat dari tolerance value atau

nilai Variance Infation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas

VIG adalah 10. Apabila tolerance Value ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10 maka terjadi
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multikolonieritas. Sebaliknya apabila tolerance value ≥ 0,1 atau VIF ≤ 10 maka

tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016).

3.5.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Autokorelasi terjadi

dikarenakan observasi yang terjadi secara berurutan sepanjang waktu sehingga

terjadi kesalingterkaitan. Model regresi yang baik adalah model regresi yang

tidak terjadi autokorelasi.

Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi melalui Uji Durbin-Watson

(DW Test). Uji Durbin-Watson mensyaratkan adanya konstanta dalam model

regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Penentuan ada

atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai DW dan nilai

tabelnya. Besarnya nilai tabel tergantung dari jumlah sampel yang digunakan,

jumlah variabel independen, dan tingkat signifikansi yang ditentukan

Tabel Durbin Watson yang digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan untuk uji autokorelasi (Ghozali, 2016) adalah:
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Tabel 3.2

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DURBIN WATSON

Hipotesis nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif

Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du

Tidak ada kolerasi negative Tolak 4-dl <d <4

Tidak ada kolerasi negative No decision 4-du≤ d ≤ 4-dl

Tidak ada autokolerasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d< 4-du

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas, yaitu varian dari

residual satu pengamatan lain tetap (Ghozali, 2016).

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas di dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot

antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
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3.5.4 Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Analisis

Regresi berganda (Multiple Regression), karena terdapat variabel independen

lebih dari satu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh

beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

(Widarjono, 2010):

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α : Intercept

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi

X1 : Surat Pemberitahuan Masa PPN

X2 : Surat Setoran Pajak

X3 : Surat Tagihan Pajak

e : Variabel Gangguan (disturbance/errors terms)

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah

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

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R2

Y= 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e
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yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

(Ghozali, 2016).

R (coefficient of correlation) menggambarkan kekuatan dari hubungan

antara dua variabel, baik yang menggunakan skala interval maupun skala rasio.

Menurut (Ghozali, 2016) tujuan menggunakan uji koefisien determinasi (R2)

adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Kelemahan

mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu

variabel independen, maka R2 pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena

itu, peneliti disarankan menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi

mana model regresi terbaik.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier

berganda sebagai alat analisis yang dapat menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengukur Goodness of

Fit suatu variabel. Uji F juga dapat digunakan untuk memprediksi apakah
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variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengarus secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi α = 0,05. Kriteria

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai

signifikansi F (p – Value) < 0,05 maka Hipotesis Alternatif (Ha) diterima, yang

menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan

signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.5.4.3 Uji Signifikansi Individu (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji

statistik t mempunyai nilai signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian dengan

menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) < 0,05 maka

hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen

secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
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