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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. 

Pembahasan tentang bab ini meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, periode pengamatan, variabel dan pengukurannya, metode 

analisa data, serta metode untuk pengujian hipotesis. 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dibedakan menjadi populasi sasaran (target 

population) dan populasi sampel (sampling population). Populasi sasaran adalah 

keseluruhan individu dalam areal/wilayah/lokasi/kurun waktu yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Populasi sampel adalah adalah keseluruhan individu yang akan 

menjadi satuan analisis dalam populasi yang layak dan sesuai untuk dijadikan atau 

ditarik sebagai sample penelitian sesuai dengan kerangka sampelnya (sampling 

frame). Populasi yang diambil untuk tujuan penelitian adalah semua Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 
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waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 

semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang terdaftar berada dibawah 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berjumlah 14 

KPP. 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study, penelitian yang 

melihat pengaruh/efek dari suatu kejadian. Penelitian ini mencoba untuk melihat 

perubahan efektivitas kinerja KPP Pratama dengan diterapkannya modernisasi 

administrasi perpajakan yang tercermin dari Jumlah WP yang mendaftarkan diri 

dan efektif, WP yang tingkat pelaporan SPT tahunan, jumlah pembayaran 

tunggakan pajak atau jumlah WP yang tertunggak pajak, dan berapa besarnya 

jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya 

dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor 

perpajakan, serta tingkat penerimaan pajak karena adanya penerapan modernisasi 

adminstrasi perpajakan selama periode pengamatan. Untuk mencapai tujuan 

penelitian ini dilakukan survey dengan pendekatan explanatory, yaitu dengan 

melakukan analisis perbandingan antara satu kelompok dengan kelompok yang 

lain (Taufan, 2003). 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
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langsung namun melalui media perantara (Sekaran, 2003). Data yang digunakan 

pada penelitian ini diambil dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III. Data yang diambil adalah mengenai jumlah total Wajib Pajak yang 

terdaftar efektif, data Wajib Pajak yang tingkat pelaporan SPT dan yang tidak 

tingkat pelaporan SPT, jumlah pembayaran tunggakan pajak atau jumlah Wajib 

Pajak yang tertunggak pajak, selisih antara penerimaan yang sesungguhnya 

dengan pajak potensial yang kemudian disebut dengan tax gap dan data mengenai 

penerimaan pajak.  

Periode data yang digunakan adalah periode tahun 2007 sebagai periode 

sebelum diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan dan tahun 2008 

sebagai periode setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan pada 

semua KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III. Data pajak tahun 2008 yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk dengan Wajib Pajak yang melapor dan penerimaan pajak dari Sunset 

Policy, karena Sunset Policy merupakan salah satu kebijakan yang dimunculkan 

sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan.  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan 

observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik observasi yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan 

modern di beberapa KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III . Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai pajak 
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maupun Wajib Pajak guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi atau disebut juga arsip (archival research) yang memuat 

kejadian masa lalu. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

sekunder dimana peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), berupa 

data-data historis yang memuat kejadian masa lalu untuk kemudian digunakan 

sebagai bahan untuk penelitian 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian menurut Sugiyono (2004) pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan hal tersebut dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diproksi 

dengan jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar efektif, data Wajib Pajak yang 

tingkat pelaporan SPT dan yang tidak tingkat pelaporan SPT, jumlah tunggakan 

pajak atau jumlah Wajib Pajak yang tertunggak pajak, dan selisih antara 

penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial (tax gap). 

Sedangkan tingkat penerimaan pajak meskipun dianggap bukan proksi 

yang tepat dalam mengukur efektivitas administrasi perpajakan, tetap akan diteliti 
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karena tingkat penerimaan pajak secara positif dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dan merupakan tujuan utama dari penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. Berikut variabel yang dipakai dalam penelitian: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara 

penerimaan yang sesungguhnya pajak potensial dengan tingkat kepatuhan 

dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih 

akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan 

pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. 

Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin 

sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin 

lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil 

dikumpulkan. 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diproksi dengan data sebagai berikut : 

1. Tingkat pelaporan SPT tahunan yaitu jumlah WP yang melaporkan 

SPT dibandingkan dengan jumlah WP terdaftar yang efektif 

2. Jumlah tunggakan pajak atau jumlah pembayaran tunggakan pajak 

3. Selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak 

potensial (tax gap) 
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2. Penerimaan Pajak  

Penerimaan pajak disini adalah semua penerimaan pajak yang berasal dari 

PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB dan bea materai. Total penerimaan 

pajak pada umumnya selalu meningkat setiap tahun, pembanding kenaikan 

pajak normal tahun 2007 terhadap 2008 secara nasional adalah 13,2 % 

yang berarti tanpa melakukan usaha penagihan kantor pajak akan 

mendapatkan penerimaan pajak 13,2 % lebih tinggi dari tahun 2007. Inilah 

salah satu penyebab mengapa penerimaan pajak dianggap bukan proksi 

yang tepat dalam mengukur efektivitas administrasi perpajakan. 

  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

 Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan membandingkan 

data-data mengenai jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar efektif, data Wajib 

Pajak yang tingkat pelaporan SPT dan yang tidak tingkat pelaporan SPT, jumlah 

tunggakan pajak atau jumlah Wajib Pajak yang tertunggak pajak, dan selisih 

antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial (tax gap). 

Tujuannya adalah untuk menganalisis efektivitas kinerja administrasi perpajakan 

KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III sebagai akibat diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan. 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum diterapkannya modernisasi administrasi 

perpajakan akan dibandingkan dengan setelah diterapkannya modernisasi 

administrasi perpajakan. 
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3.4.2 Analisis Tingkat Penerimaan Pajak 

 Tujuan utama analisis penerimaan pajak adalah bukan untuk menganalisis 

efektivitas kinerja administrasi perpajakan KPP Pratama di lingkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III melainkan untuk mendukung 

variabel kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan, karena jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka 

penerimaan pajak juga akan meningkat. Tingkat penerimaan  pajak sebelum 

diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan akan dibandingkan dengan 

setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan kemudian hasilnya 

dianalisis dengan pertumbuhan pajak normal tahun 2007 terhadap tahun 2008 

yaitu sebesar 13,2 %, selisihnya akan dinilai sebagai beda yang signifikan atau 

tidak signifikan. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Pengujian Normalitas Data 

 Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang dipilih mewakili populasi yang ada atau tidak, sehingga dengan diketahuinya 

kenormalan data dapat ditentukan alat uji hipotesis penelitian yang sesuai. Jika 

data populasi yang digunakan untuk mewakili sampel terdistribusi normal, maka 

digunakan statistik parametrik. Tetapi jika data tidak terdistribusi normal, maka 

digunakan statistik non-parametrik. Untuk menguji kenormalan data digunakan 

Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test dengan tingkat signifikansi 5% (α = 

0,05).  
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Hipotesis dalam menguji kenormalan data ini adalah sebagai berikut: 

  H0 : Data terdistribusi normal  

  H1 : Data tidak terdistribusi normal  

Kriteria pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan angka 

probabilitas yang telah ditentukan (α = 0,05). Jika probabilitas hitung lebih kecil 

dari tingkat signifikansi (α = 0,05), maka hipotesis alternatif dapat diterima. 

Apabila hipotesis alternatif ditolak, maka akan digunakan teknik uji beda dua rata-

rata  paired samples t-test, dan apabila hipotesis alternatif diterima, digunakan 

Wilcoxon signed rank test. Untuk menganalisa data tersebut dilakukan dengan 

bantuan program Microsoft Excel dan Statistical Package for Social Science 16 

(SPSS 16). 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat 

pelaporan SPT periode sebelum diterapkannya modernisasi administrasi 

perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pelaporan SPT 

pada periode setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan pada 

KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Menyusun suatu hipotesis 

H01 :  Tidak  terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam tingkat pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan. 

Ha1 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

tingkat pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. 

2. Menentukan tingkat signifikan. Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1. 

3. Melakukan pengujian statistik dengan paired samples t-test dengan 

menggunakan SPSS apabila data berdistribusi normal atau dengan uji 

wilcoxon signed rank test apabila data tidak terdistribusi normal untuk 

menghitung nilai probabilitas (p-value), dan menentukan signifikansi 

perbedaan antara kedua sampel. 

4. Membandingkan nilai observasi hitung dengan tingkat signifikansi yang 

ditentukan (α = 0.05). Jika probabilitas statistik t > 0.05, maka H01 

diterima. Jika probabilitas statistik t < 0.05, maka H01 ditolak. 

 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam jumlah 

tunggakan pajak periode sebelum diterapkannya modernisasi administrasi 
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perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam jumlah tunggakan pajak  

pada periode setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan pada 

KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyusun suatu hipotesis 

H02 :  Tidak  terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam tingkat pembayaran tunggakan pajak sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan. 

Ha2 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

tingkat pembayaran tunggakan pajak sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan. 

2. Menentukan tingkat signifikan. Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1. 

3. Melakukan pengujian statistik dengan paired samples t-test dengan 

menggunakan SPSS apabila data berdistribusi normal atau dengan uji 

wilcoxon signed rank test apabila data tidak terdistribusi normal untuk 

menghitung nilai probabilitas (p-value), dan menentukan signifikansi 

perbedaan antara kedua sampel. 

4. Membandingkan nilai observasi hitung dengan tingkat signifikansi yang 

ditentukan (α = 0.05). Jika probabilitas statistik t > 0.05, maka H02 

diterima. Jika probabilitas statistik t < 0.05, maka H02 ditolak. 
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3.5.4 Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam prosentase 

tax gap periode sebelum diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan 

dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam prosentase tax gap pada periode 

setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama di 

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyusun suatu hipotesis 

H03 :  Tidak  terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam prosentase tax gap sebelum dan sesudah penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan. 

Ha3 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

prosentase tax gap sebelum dan sesudah penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. 

2. Menentukan tingkat signifikan. Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1. 

3. Melakukan pengujian statistik dengan paired samples t-test dengan 

menggunakan SPSS apabila data berdistribusi normal atau dengan uji 

wilcoxon signed rank test apabila data tidak terdistribusi normal untuk 

menghitung nilai probabilitas (p-value), dan menentukan signifikansi 

perbedaan antara kedua sampel. 



70 

 

4. Membandingkan nilai observasi hitung dengan tingkat signifikansi yang 

ditentukan (α = 0.05). Jika probabilitas statistik t > 0.05, maka H03 

diterima. Jika probabilitas statistik t < 0.05, maka H03 ditolak. 

 

3.5.5. Pengujian Hipotesis 4 

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak masa sebelum diterapkannya 

modernisasi administrasi perpajakan dengan penerimaan pajak setelah 

diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama di 

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyusun suatu hipotesis 

H04 :  Tidak  terdapat perbedaan antara penerimaan  pajak sebelum dan 

sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan. 

Ha4 :  Terdapat perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan. 

2. Menentukan tingkat signifikan. Dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1. 

3. Melakukan pengujian statistik dengan paired samples t-test dengan 

menggunakan SPSS apabila data berdistribusi normal atau dengan uji 

wilcoxon signed rank test apabila data tidak terdistribusi normal untuk 
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menghitung nilai probabilitas (p-value), dan menentukan signifikansi 

perbedaan antara kedua sampel. 

4. Membandingkan nilai observasi hitung dengan tingkat signifikansi yang 

ditentukan (α = 0.05). Jika probabilitas statistik t > 0.05, maka H04 

diterima. Jika probabilitas statistik t < 0.05, maka H04 ditolak. 

. 


