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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi 

pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi khususnya di Kelurahan Kuta 

Bumi, Kelurahan Kuta Baru, Kelurahan Kuta Jaya, dan Kelurahan Pasar 

Kemis. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada 

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP 

Pratama Kosambi.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah Causal Study. Causal Study adalah suatu 

studi penelitian yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab 

akibat di antara dua variabel atau lebih (Sekaran, 2010). Metode 

penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui adanya hubungan 

sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi (independent variable) 

yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus dengan 
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variabel yang dipengaruhi (dependent variable) yaitu kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar 

Pajak Penghasilan (PPh) dan melaporkan SPT Pajak 

Penghasilan (PPh). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan 

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

sukarela. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala interval. Variabel dependen dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan pengukuran skala Likert dengan 

poin penilaian:  

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 

Kuesioner mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Winerungan (2013). Dalam kuesioner yang 
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digunakan terdapat 5 pertanyaan mengenai kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen 

yang akan dibahas adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan 

pelayanan fiskus. 

a. Pengetahuan pajak  

Pengetahuan pajak adalah sejumlah informasi yang dimiliki 

oleh Wajib Pajak yang berhubungan dengan peraturan 

perundang-undangan pajak dengan dalam rangka memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala interval. Variabel pengetahuan 

pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

skala Likert. 

Kuesioner mengenai pengetahuan pajak dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010). Di 

dalam kuesioner yang digunakan terdapat 6 pertanyaan 

mengenai pengetahuan pajak terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan. 
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b. Sanksi pajak  

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib 

Pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala interval. Variabel sanksi pajak dalam penelitian 

ini akan diukur dengan menggunakan skala Likert.  

Kuesioner mengenai sanksi pajak dalam penelitian 

ini dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Winerungan (2013). Di dalam kuesioner 

yang digunakan terdapat 5 pertanyaan mengenai sanksi 

pajak dengan komposisi 4 pertanyaan merupakan pertanyaan 

bermakna positif (kuesioner positif) dan 1 pertanyaan 

bermakna negatif (kuesioner negatif) dimana terdapat 

perbedaan dalam pemberian poin penilaian. Poin penilaian 

untuk kuesioner negatif: 

Skor 1 = Sangat Setuju (SS) 

Skor 2 = Setuju (S) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 5 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
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c. Pelayanan fiskus 

Pelayanan fiskus adalah suatu bentuk usaha pemenuhan 

kebutuhan Wajib Pajak yang diberikan oleh petugas pajak 

(fiskus) mengenai prosedur perpajakan dalam rangka 

membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala interval. Variabel pelayanan 

fiskus dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skala Likert. 

Kuesioner mengenai pelayanan fiskus dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Winerungan (2013). Di dalam 

kuesioner yang digunakan terdapat 5 pertanyaan mengenai 

pelayanan fiskus. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

artinya data yang diperoleh langsung dari sumber data tersebut 

(responden). Perolehan data melalui kuesioner yang disebarkan 

langsung ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

yang berada di Kelurahan Kuta Bumi, Kelurahan Kuta Baru, Kelurahan 

Kuta Jaya, dan Kelurahan Pasar Kemis dan terdaftar di KPP Pratama 

Kosambi. Hasil dari kuesioner itu dapat ditunggu sampai pengisian 
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selesai atau hasilnya diambil kembali oleh peneliti sesuai kesepakatan 

antara peneliti dengan responden. Kuesioner itu akan digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan pengolahan data. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono, 2010). Alasan pengambilan sampel adalah 

karena tidak memungkinkan dilakukan penelitian kepada seluruh 

populasi yang jumlahnya sangat besar. Selain itu pengambilan sampel 

juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya selama penelitian.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010). 

Metode nonprobability sampling yang digunakan adalah 

convenience sampling yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih 

karena kemudahan dalam memperoleh data dalam penelitian. Sampel 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha yang berada di Kelurahan Kuta Bumi, Kelurahan Kuta 

Baru, Kelurahan Kuta Jaya dan Kelurahan Pasar Kemis dan terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Penentuan jumlah sampel 

dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
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n =  

Keterangan: 

n      =    Jumlah sampel 

N      =    Jumlah populasi 

Moe            =  margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum 

yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%) 

 

n = 
5949

1+5949(10%)2
 = 98,34 ≈ 100 sampel 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 sampel. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

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

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 
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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. Pengujian validitas dalam penelitian 

ini menggunakan Pearson Correlation dengan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,05 Jika nilai signifikansinya 

lebih kecil dari  0,05 maka butir pertanyaan tersebut 

valid, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 

maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid 

(Ghozali, 2011). 

 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan 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. Pengujian 

reabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistk 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 
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dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha (α) > 0,70 (Ghozali, 2011). 

 

3.6.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Ada dua acara untuk 

melakukan uji normalitas, yaitu dengan analisis grafik 

dan analisis statistik. Pengujian normalitas yang 

digunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik 

dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. 

Hal ini dikarenakan uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan 

normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini adalah 

jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian 

lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara 

normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi 

dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2011). 
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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. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

(Ghozali, 2011). 

 

3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas 

yaitu model yang variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam 
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penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Jika titik-titik dalam grafik 

membentuk pola yang teratur maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas, kemudian jika titik-titik 

tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2011). 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda karena terdapat variabel independen lebih dari 

satu. Persamaan linear dalam penelitian ini adalah: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Keterangan: 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

X1 = Pengetahuan Pajak 

X2 = Sanksi Pajak 

X3 = Pelayanan Fiskus 

a    = konstanta 

b1   = koefisien X1 
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b2   = koefisien X2 

b3   = koefisien X3 

e     = error atau variabel pengganggu 

 

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah antara nol 

hingga satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

Pada saat mengevaluasi model regresi sebaiknya 

menggunakan nilai Adjusted R2 karena nilai Adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. Berbeda dengan nilai R2 

dimana setiap penambahan satu variabel independen, 

nilai R2 pasti meningkat tanpa memikirkan apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen atau tidak (Ghozali, 2011). 
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3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji signifikansi simultan bertujuan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Uji ini menggunakan 

statistik F. Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi 

α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik F adalah jika nilai 

signifikansinya F (p – value) < 0,05 maka hipotesis 

alternatifnya diterima. Hal ini menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara bersama-sama dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.6.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik 

t) 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji 

statistik t mempunyai tingkat signifikansi α = 5%. 

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

statistik t adalah jika nilai signifikansinya t (p – value) < 

0,05 maka hipotesis alternatifnya diterima. Hal ini 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 
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individual dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 

 




