
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu 

variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasikan dan hubungan antar variabel dapat diukur. 

Selain itu pendekatan ini menekankan pada pembuktian hipotesis dari beberapa teori. 

Selanjutnya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian survai dimana informasi diperoleh dari 

responden menggunakan kuesioner. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

adanya pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap 

fiskus terhadap keptuhan wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. Jadi di dalam penelitian 

ini, data diperoleh dari sampel atas suatu populasi dan data tersebut mewakili keseluruhan 

anggota populasi. 

3.2 Sumber Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, 

diambil, dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer 

tersebut, peneliti menggunakan teknik survai kuesioner. Kuesioner berisikan daftar 

pertanyaan yang akan diisi oleh responden dan akan digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel penelitian ini. 

2. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

perantara yaitu mengenai gambaran umum KPP Kota Malang. 28 

 



3.3  Metode Pengumpulan Data 

a. Kuisioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2006:135), kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, 

sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang. Dalam penelitian ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, dimana 

alternatif jawaban telah disediakan. 

b. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:231), selain pengumpulan data primer juga dilakukan 

pengumpulan data sekunder yaitu melalui teknik dokumentasi, langkah ini berupa 

kegiatan mengumpulkan data - data sekunder yang dianggap berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2006:72) yaitu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

3.4.2 Sampel 

Sedangkan yang dimaksud sampel menurut Sugiyono (2006:73), yaitu: “Bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain itu adanya pengambilan 

sampel dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan 

cara mengamati sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 



dimiliki oleh populasi namun tetap mampu mewakili populasi tersebut.  Adapun jumlah sampel 

yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 responden, yang menjadi landasan atau dasar 

dari jumlah pengambilan sampel adalah Fraenkel dan Wallen dalam Widayat (2004:67) 

mengatakan bahwa: “Besarnya sampel minimum untuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

sebanyak 100 sampel.”  

3.5  Definisi Operasional Variabel 

Dalam Sugiyono (2011:38), pada dasarnya variabel penelitian adalah atribut seseorang, 

atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). 

 

 

 

3.5.1  Variabel Terikat (Dependen) 

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang (Y), Kepatuhan yang dimiliki 

oleh wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan atau 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

a. Variabel Bebas (Independen) 

1. Kesadaran perpajakan  

Kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya 

yang ditunjukkan dalam pengertian wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan 

para wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. 



2. Sikap rasional  

Pertimbangan para wajib atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya yang 

ditunjukkan dengan pertimbangan terhadap keuangan apabila tidak memenuhi 

kewajibannya. 

3. Lingkungan  

Tipe lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap 

kewajiban perpajakannya dan kebiasaan yang terdapat di masyarakat sendiri terhadap 

upaya pemenuhan kewajiban perpajakan. 

4. Sanksi denda 

Persepsi wajib pajak terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan pelaksanaan 

peraturan perpajakan, hak kewajiban para wajib pajak dan tingkat beban pajak terhadap 

wajib pajak sendiri. 

5. Sikap Fiskus 

 Merupakan perilaku petugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yaitu melakukan 

pemeriksanaan apakah fiskus tidak ada unsur memeras, mengada-ada, menghitung pajak 

para wajib pajak secara asal-asalan apabila tidak mendapatkan imbalan dari wajib pajak. 

3.6 Skala Pengukuran 

Alat yang digunakan dalam pembuatan kuesioner adalah skala Likert. Skala ini 

banyak digunakan dalam penelitian sikap masyarakat. Menurut Maholtra (2005; 299) 

skala Likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai 

derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing dari serangkaian 

pernyataan mengenai obyek stimulus. Responden diminta untuk menjawab setiap 

pertanyaan, adapun penilaian jawaban dari responden: 



1. Jawaban “Sangat Setuju”  diberi  Nilai 5 

2. Jawaban “Setuju”   diberi  Nilai 4 

3. Jawaban “Netral”   diberi  Nilai 3 

4. Jawaban “Tidak Setuju”  diberi  Nilai 2 

5. Jawaban “Sangat Tidak Setuju” diberi  Nilai 1 

3.7 Metode Analisis Data 

 Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. 

Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan computer SPSS 16 for 

windows. 

 

3.7.1 Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang mengacu 

pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan kesalahan 

random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung   r tabel maka tidak terdapat instrumen yang valid pada tingkat kepercayaan 

95% dan apabila  r hitung  >  r tabel  terdapat instrumen yang valid pada tingkat kepercayaan 

95% atau dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Nilai r hitung dapat diperoleh 

berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 



Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument tersebut dapat 

diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang 

sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa 

instrumen tersebut memiliki kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat 

ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa. 

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal 

dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Rangkuti, 2004:76). Dengan rumus sebagai berikut: 
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Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen di 

atas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel. Sebaliknya jika nilai reliabilitas 

kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencangkup uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 16  for windows.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengaanggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian 

ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-

Smirnov yang nantinya akan dipadukan dengan kurva Normal Q-Q Plots. Menurut Akbar 

(2005) Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui 

distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan pengujian ini 

adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabbilitas > 0,05 distribusi adalah normal 

(Santoso, 2006). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas 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, 2011).   



Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Menurut Wijaya (2011) 

multikolinearitas dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka tingkat kolinieritas dapat 

ditoleransi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance  darir residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

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

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ghozali (2001), 

menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: 

yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur 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 terjadi homoskedastisitas. 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi 

berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis 

regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas (Sujianto, 2007). 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, 

sikap rasional, sanksi denda, sika. Oleh karena itu, model persamaan regresi yang 

digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah : 



Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + e  

Keterangan : 

Y  = Kepatuhan wajib pajak  

α  = Konstanta 

β1..... β5 = Koefisien regresi 

X1  = Kesadaran perpajakan 

X2  = Sikap rasional 

X3  = Lingkungan 

X4  = Sanksi Denda 

X5  = Sikap Fiskus 

e  = Erorr 

Dan untuk interpretasi hasil regresi adalah sebagai berikut : 

1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada di dalam 

model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel 

dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan 

keputusannya yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan (Fhitung) dengan F menurut 

tabel (Ftabel), apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

(Ghazali, 2011). 

 

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji-t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai 



kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai statistik t dengan 

statistik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan (thitung) lebih tinggi 

nilai t menurut tabel (ttabel), kita menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 

(Ghazali, 2011). 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. 

R
2 

= 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

R
2
 = mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

R
2
 = mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 


