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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang tergambar dalam data penerimaan Pajak PPh OP, Jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Surat Teguran, Jumlah Surat Paksa. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada 

di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama adalah instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah.  

3.2 Metode Penelitian  

Metode Penelitian merupakan suatu metode yang diterapkan oleh penulis untuk 

menyelesaikan masalah yang diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini ialah causal study yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat antara Variable Independen ( Jumlah Wajib 

Pajak, Jumlah Surat Teguran, dan Jumlah Surat Paksa,) dengan Variable 

Dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi)  
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3.3 Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Variabel Dependen dan 

Variable Independen  

3.3.1 Variabel Dependen  

Menurut Hermawan (2009) menyatakan bahwa variable dependen adalah 

variable yang dipengaruhi oleh variable bebas. Variabel dependen yang 

diteliti di dalam penelitian ini ialah penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, dan PP 

46/2013 OP yang diukur dengan skala ratio  

3.3.2 Variabel Independen (X) 

Menurut Hermawan (2009) menyatakan bahwa variabel Independen adalah 

variable yang mempengaruhi variable terikat secara positif maupun negatif.  

Variabel independen yang diteliti di dalam penelitian ada empat yaitu  

a. Jumlah Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Variabel ini diukur dengan skala ratio dengan memunculkan 

data jumlah wajib pajak setiap bulan  

b. Jumlah Surat Teguran  

Penagihan menggunakan Surat Teguran dilakukan apabila WP tidak 

melunasi hutang pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak SKP diterbitkan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan 
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bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang 

pajaknya. Variabel ini diukur dengan skala nominal dengan menggunakan 

data jumlah penerbitan Surat Teguran Orang Pribadi setiap bulan  

c. Jumlah Surat Paksa  

Surat paksa akan diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak mematuhi surat 

teguran selama 21 hari terhitung sejak surat teguran diterbitkan. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa 

adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan hutang 

pajak. surat paksa sifatnya memaksa WP untuk segera melunasinya. 

Variabel ini diukur dengan skala nominal dengan menggunakan data 

jumlah penerbitan Surat Paksa Orang Pribadi  setiap bulan  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis time series (per bulan, 

per tahun, atau per periode). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa Laporan Penerimaan Pajak penghasilan yang diambil dari KPP Pratama 

Jakarta Kebon Jeruk Satu berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, dan PP No 

46/2013, selain itu penelitian ini juga menggunakan data jumlah wajib pajak 

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan menggunakan data 

yang berupa laporan jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan KPP 

Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Data yang digunakan periode 2012-2014. 
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3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu periode 2012-2014. Teknik yang digunakan 

untuk mengambil sampling pada penelitian ini adalah Non probabilistic 

sampling yang berarti teknik pengambilan sampel dimana tidak semua populasi 

memiliki peluang atau kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampling 

(Sekaran dan Bougie , 2010). Cara pengambilan sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah convenience sampling. Convenience sampling adalah 

cara pengambilan sampling berdasarkan kemudahan peneliti untuk mengambil 

sampling (Sekaran dan Bougie , 2010). 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan  gambaran antar variabel yang diteliti melalui 

nilai rata-rata (mean), Standar Deviasi, maksimum, minimum, dan range  

(Ghozali 2012)  

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2012). Metode uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Kolmogorov-Smirnof.  

Hipotesis pengujian ialah:  
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 Ho : data terdistribusi secara normal 

 Ha : data tidak terdistribusi secara normal  

Dasar pengambilan  keputusan untuk uji normalitas ini yaitu : 

a. Jika probabilitas signifikansi ≥ 5%, maka hipotesis nol diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa data yang sedang dituju terdistribusi secara normal  

b. Jika probabilitas signifikansi <  5%, maka hipotesis nol ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa data yang sedang diuji tidak terdistribusi secara normal  

(Ghozali, 2012)  

 

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,2012) 

Uji Multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas dari  variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF= 1/tolerance). Nilai cut-

off yang umum dipakai untuk menujukan multikiloneritas adalah nilai tolerance 

≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali,2012). 
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3.6.3.2 Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi . Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” 

pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi  (Ghozali, 2012). 

Uji yang dapat mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam peneltian ini ialah 

Uji Durbin-Watson (D-W test). Durbin-Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2012). 

Menurut Ghozali (2012) tabel untuk mengambil keputusan pada Uji Durbin-

Watson (D-W test) 

 

Tabel 3.1 

Tabel Durbin-Watson 

Hipotesis nol Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0<d<dl 
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3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homoskedasitisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedasitisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedasitisitas (Ghozali,2012).  

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y 

sesungguhnya) yang telah di-standardized. Jika ada pola tertentu, titik-titik yang 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decision dl≤d≤du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi 

negative maupun positif 

Tidak tolak  du<d<4-du  
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ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, 

jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Rumus 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = 𝛼 +  𝛽1WP OP + β2ST + β3SP + e  

 

Y = Penerimaan PPh Orang Pribadi 

α = Konstanta  

β1, β 2, β 3 = Koefisien  

WP OP = Jumlah Wajib Pajak  

ST = Jumlah Surat Teguran  

SP = Jumlah Surat Paksa 

e  = Error . 

 

3.6.4.1  Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R menjelaskan seberapa kuat 

hubungan antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi antara dua variabel 

adalah -1 atau +1 mengindikasikan adanya korelasi yang sempurna antara kedua 
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variabel (lind, dkk:2010), Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan 

arah adalah sebagai berikut: 

1. 0   : Tidak ada Korelasi 

2. 0 s.d. 0.49  : Korelasi lemah 

3. 0.50  : Korelasi moderat 

4. 0.51 s.d.  0.99 : Korelasi kuat 

5. 1.00  : Korelasi sempurna 

Menurut Ghozali (2012), 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 yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2012). 

Kelemahan dasar pada penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap  jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tanpa melihat 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen atau tidak. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2012). 

Oleh karena itu, sebaiknya digunakan nilai adjusted R2 untuk mengevaluasi 

model regresi terbaik. 
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3.6.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F mengukur goodness of fit yaitu ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi F (p-value) < 0,05, maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Uji 

statistik F. juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat,  Uji statistik F mempunyai signifikansi 

:  α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F 

adalah jika nilai signifikansi F (p-value) < 0,05, maka hipotesis alternatif 

diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 

dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012). 

 

3.6.4.3 Uji Signifikansi 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. Uji t mempunyai nilai signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian 

hipotesis 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 (Ghozali, 2012). 
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