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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi 

perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan terdaftar di KPP 

Pratama Cikupa. Objek penelitian tersebut dipilih karena lokasinya yang mudah 

dijangkau oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yang disebut dengan 

Convenience sampling.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Causal Study. Causal 

Study adalah suatu studi penelitian yang dilakukan untuk menentukan hubungan 

sebab-akibat di antara dua variabel atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Penelitian causal study ini dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran 

perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Cikupa). 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi minat utama 

peneliti. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen secara positif maupun negatif (Sekaran dan Boogie, 2013). 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Utami 

(2013), mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat 

dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini, variabel 

kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan kuesioner milik Sarunan (2015) 

yang menggunakan skala interval. Kuesioner tersebut terdiri dari 9 butir 

pernyataan. Pernyataan dalam kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan 

skala likert dengan pemberian skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju”, skor 2 untuk 

“Tidak Setuju”, skor 3 untuk “Ragu-ragu”, skor 4 untuk “Setuju”, dan skor 5 

untuk “Sangat Setuju”. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi 

perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi.  
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3.3.2.1 Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, 

memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela 

(Jotopurnomo, 2013). Dalam penelitian ini kesadaran perpajakan  diukur dengan 

menggunakan kuesioner milik Mutia (2014) yang menggunakan skala interval. 

Kuesioner tersebut terdiri dari 5 butir pernyataan. Pernyataan dalam kuesioner 

tersebut diukur dengan menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 untuk 

“Sangat Tidak Setuju”, skor 2 untuk “Tidak Setuju”, skor 3 untuk “Ragu-ragu”, 

skor 4 untuk “Setuju”, dan skor 5 untuk “Sangat Setuju”. 

 

3.3.2.2 Sanksi Perpajakan 

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melangar 

norma perpajakan. Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan diukur menggunakan 

kuesioner milik Mutia (2014) yang menggunakan skala interval. Kuesioner 

tersebut terdiri dari 5 pernyataan. Pernyataan dalam kuesioner tersebut diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 untuk “Sangat Tidak 

Setuju”, skor 2 untuk “Tidak Setuju”, skor 3 untuk “Ragu-ragu”, skor 4 untuk 

“Setuju”, dan skor 5 untuk “Sangat Setuju”. 
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3.3.2.3 Modernisasi Sistem Administrasi 

Administrasi perpajakan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan segala 

manajemen atau sistem kerja dalam pelaksanaan ketentuan hukum pajak, mulai 

dari memungut pajak, pemberian sanksi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 

modernisasi sistem administrasi menggunakan kuesioner Sarunan (2015) yang 

menggunakan skala interval. Kuesioner tersebut terdiri dari 11 butir pernyataan. 

Pernyataan dalam kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 

dengan pemberian skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju”, skor 2 untuk “Tidak 

Setuju”, skor 3 untuk “Ragu-ragu”, skor 4 untuk “Setuju”, dan skor 5 untuk 

“Sangat Setuju”. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

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

data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang selanjutnya dianalisis 

untuk menemukan solusi atas masalah yang diteliti (Sekaran dan Boogie, 2013). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebarkan langsung ke responden. Responden yang dimaksud adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau benda yang ingin diselidiki 

oleh peneliti (Sekaran dan Boogie, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa. Sampel adalah bagian dari 
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suatu kumpulan atau kelompok populasi (Sekaran dan Boogie, 2013). Sampel dari 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan  

terdaftar di KPP Pratama Cikupa. Sampel diambil dengan menggunakan teknik 

convenience sampling.  Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel 

non-probabilitik dimana informasi atau data untuk penelitian dikumpulkan dari 

anggota populasi yang mudah diakses oleh penelitian (Sekaran dan Boogie, 2013). 

Kemudahan yang dimaksud adalah wilayah objek penelitian yang mudah 

dijangkau oleh peneliti. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai minimum, maksimum, sum, rata-rata (mean), dan standar deviasi 

(Ghozali, 2013). 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 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. Jadi, validitas 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah di buat betul-betul 

dapat mengukur variabel (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, untuk menguji 

validitas suatu kuesioner, digunakan alat uji Pearson Correlation. Suatu kuesioner 
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dapat dikatakan valid apabila nilai Pearson Correlation lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α= 0.05 (Pramesti, 2014). 

 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, untuk menguji 

reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstrik atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 

(Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas yang 

digunakan adlaah Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik atau dengan melihat histogram dari 
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residualnya. Menurut Ghozali (2013) dasar pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). 

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). 
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3.6.3.2  Uji Heteroskedastisitas 

Variansi data harus memenuhi asumsi mempunyai varians yang sama. Kondisi ini 

juga bisa disebut dengan homoskedastisitas (Pramesti, 2014). Uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance  dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Scatterplot menurut 

Ghozali (2013) memiliki dasar analisis sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier 

Berganda karena jumlah variabel independen yang diteliti melibihi satu variabel. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam 

persamaan berikut: 

KWP = a + b1KP + b2SP + b3MSA + e 
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Keterangan: 

KWP  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

α  = Konstanta regresi 

b1,b2,b3  = Koefisien arah regresi 

KP  = Kesadaran Perpajakan 

SP  = Sanksi Perpajakan 

MSA  = Modernisasi Sistem Administrasi 

e  = error 

 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan: 

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan linier antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Kriteria kekuatan hubungan 

adalah sebagai berikut (Sarwono, 2011) : 

Tabel 3.1 Kriteria Kekuatan Hubungan 

0 Tidak ada korelasi antar variabel 

0 -  0.25 Korelasi sangat lemah 

>0.25 – 0.5 Korelasi cukup 

>0.5 – 0.75 Korelasi kuat 

>0.75 - 0.09 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi sempurna 

 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2 

(R Square) yang kecil berarti kemampuan variabel-
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu digunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai Adjusted R
2
 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013). 

 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 

adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: Ho: b1 = b2 = 

... = bk = 0. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau Ha : b1 ≠ b2 ≠ ... ≠ bk ≠ 0. 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

statistik F dengan kriteria pengmbilan keputusan dengn cara quick look. Bila nilai 

F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. 

Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, menyatakan bahwa semua variabel 
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independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

 

3.6.4.3 Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(bi) sama dengan nol, atau Ho: bi=0. Artinya, apakah suatu variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: Ha: bi≠0. 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Cara melakukan uji t adalah melalui quick look. 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 (dalam nilai 

absolut). Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

Pengaruh kesadaran..., Lauren Natasya, FB UMN, 2017




