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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

berdomisili di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Tigaraksa yaitu wilayah Legok dan Bojong Nangka. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis causal 

(hubungan sebab akibat), dimana variabel independennya sebagai sebab dan 

variabel dependennya sebagai akibat. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak. 

 

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Variabel independen (Variabel bebas) merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen, variabel dependen (variabel terikat) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya varibel bebas (Sugiyono: 2010). 
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Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan,. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

 

Pengukuran variabel adalah sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan merupakan taat dalam 

menjalankan perpajakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner Arum 

(2012). Variabel ini menggunakan skala interval. Varibel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu sebagai berikut: 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Kurang Setuju (KS) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat setuju (SS) 

2. Sanksi perpajakan (X1) 

Sanksi perpajakan adalah denda (administrasi atau pidana) yang 

dikenakan jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam 

membayar pajak. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner 

Arum (2012). Variabel ini menggunakan skala interval. Varibel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu sebagai berikut: 
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Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Kurang Setuju (KS) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat setuju (SS) 

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran yang ada dalam diri wajib 

pajak tentang perpajakan, bagaimana mereka menyadari pentingnya 

membayar pajak untuk Negara. Kuesioner yang digunakan mengacu 

pada kuesioner Widayati dan Nurlis (2010). Variabel ini menggunakan 

skala interval, dan varibel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 

poin, yaitu sebagai berikut: 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Kurang Setuju (KS) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat setuju (SS) 

4. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3) 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan menjadi landasan untuk wajib 

pajak dalam menjalankan tata cara perpajakan. Pemahaman yang kuat 

mendukung wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dengan 

benar. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner Widayati dan 

Nurlis (2010). Variabel ini menggunakan skala interval, dan varibel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu sebagai berikut: 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
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Angka 3 = Kurang Setuju (KS) 

Angka 4 = Setuju (S)  

Angka 5 = Sangat setuju (SS) 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui hasil kuesioner yang diisi 

oleh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Legok dan 

Bojong Nangka 

 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi adalah (Sugiyono, 2010) wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Tigaraksa. karena jumlah populasi yang banyak maka peneliti mengambil 

sampel untuk mewakili jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. 

Teknik pengambilan sampel dengan cara non probabilistik yang 

pengambilan sampelnya berdasarkan kemudahan untuk mendapat 

koresponden untuk dipilih menjadi anggota sampel, lebih spesifikasinya 

menggunakan teknik convenience sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan kemudahan, memilih siapa saja yang mudah didapat menjadi 
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koresponden saat penelitian dilakukan. Jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus (Muliari dan Setiawan, 2010) dalam (Arum, 2012): 

 n  =               N 

       1 + N (e)
2  

 

 Keterangan : 

 n  =   jumlah sampel 

 N =   populasi 

e =   persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian 

ini adalah 0,1 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan dalam 

pengambilan keputusan, dimana pengujian statistik deskriptif akan 

menghasilkan minimal, maksimal, rata-rata, median, dan standar deviasi 

dari masing-masing variabel yang akan diteliti. 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

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 
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oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji validitas dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus korelasi pearson untuk setiap butirnya. 

Signifikansi korelasi pearson dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika 

korelasi pearson dibawah 0,05 maka disimpulkan bahwa instrument 

penelitian tersebut valid. 

 

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, 

2011). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2011). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Peneliti 

menggunakan analisis grafik dalam uji normalitas karena analisis 
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grafik merupakan salah satu cara termudah untuk melihat normalitas 

residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Agar lebih handal dapat dilihat dari 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Distibusi 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, 2011). 

 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

(Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

a.   Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b.   Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Tidak adanya korelasi tidak berarti bebas dari 
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multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek  kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

c.   Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi jika nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF 

= 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain (Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah 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 dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011). 
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Dasar analisisnya adalah (Ghozali, 2011): 

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2011). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Cara untuk mendetekasi 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin – Watson (DW test), 

uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel 

independen. Hipotesis yang diuji adalah (Ghozali, 2011): 

H0 : Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠) 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada autokorelasi positif jika 0 < d < dl, maka keputusannya 

tolak. 

b. Tidak ada autokorelasi positif jika dl ≤ d ≤ du maka no decision. 

c. Tidak ada korelasi negative jika 4 – dl < d < 4, maka 

keputusannya tolak. 

d. Tidak ada korelasi negative jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl maka no 

decision. 

e. Tidak ada autokorelasi, positif atau negative jika du < d < 4 – du. 

Maka tidak ditolak. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi 

linear berganda karena varibel independen lebih dari satu. Persamaan 

regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

α = bilangan konstanta 

β1 – β3 = koefisien arah regresi 

X1 = sanksi perpajakan 

X2 = kesadaran wajib pajak 

X3 = pengetahuan dan pemahaman peaturan perpajakan 

e = kesalahan pengganggu (error) 
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1) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-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. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyaj peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai 

adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model. 

Dalam kenyataan nilai Adjusted R
2
 dapat bernilai negative, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) 

dalam Ghozali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R
2
 

negatif, maka nilai Adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. 
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2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat (Ghozali, 2011). uji ini mempunyai tingkat signifikansi α = 5%. 

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F 

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

alternative diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 

 

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t 

mempunyai nilai signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi t (p-

value) < 0,05, maka hipotesis alternative diterima, yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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