
20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/Subjek penelitian 

Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam pembuatan penelitian ini 

dilakukan di Wilayah Yogyakarta. Sampel yang ada dalam penelitian ini adalah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

Wilayah Yogyakarta 

B. Jenis data 

Data yang peneliti gunakan dalam penelitan ini adalah data primer. Sedangkan 

untuk memperoleh data tersebut peneliti memakai daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

telah sejalan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi dari Wajib Pajak 

yang sedang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel 

yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  

b. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. 

c. Pajak merupakan Wajib Pajak dalam negeri. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan berbentuk beberapa butir pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari responden. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh tanggung jawab moral dan 

kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana sanksi pajak sebagai 

variabel pemoderasi. Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini 

adalah tanggunggungjawab moral dan kesadaran Wajib Pajak dan untuk variabel 

moderasi peneliti menggunakan sanksi pajak sebagai variabelnya. 

1. Tanggung Jawab Moral 

Indriyani dan Sukartha (2014) mengungkapkan bahwa tanggung jawab 

moral adalah perilaku yang digunakan untuk mengatur hubungan Wajib Pajak 

sebagai warga negara dan pemerintah. Variabel tanggung jawab moral diukur 

menggunakan kuisioner dengan skala likert 5. Dalam kuesioner tersebut peneliti 

menggunakan instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Rahayu (2015) 

yang mencakup 5 pertanyaan yang ada pada pertanyaan nomor 6-10. Pertanyaan 

tersebut berisi tentang tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara, rasa 

cemas dan bersalah ketika tidak melaksanakan kewajiban pajak dan melakukan 

penggelapan pajak, serta melaporkan pajak secara sukarela dan benar. Dimana 

angka 5 menunjukkan “sangat setuju” yang berarti memiliki tanggung jawab 

moral yang sangat tinggi dan angka 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” yang 

berarti memiliki tanggung jawab moral yang sangat rendah. (Rahayu, 2015) 
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2. Kesadaran Wajib Pajak 

Menurut Hartanti (2016) kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban 

perpajakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak berupa 

pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan 

penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang 

diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Variabel kesadaran diri diukur 

menggunakan kuisioner dengan skala likert 5. Dalam kuesioner tersebut peneliti 

menggunakan instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Alfiah (2014) 

yang mencakup 6 pertanyaan yang ada pada nomor 11-16. Pertanyaan tersebut 

berisi tentang pengetahuan mengenai aturan perpajakan, dampak penundaan dan 

pengurangan pajak, dampak kurang bayar pajak, serta tujuan membayar pajak. 

Dimana angka 5 menunjukkan “sangat setuju” yang berarti memiliki kesadaran 

diri yang sangat tinggi dan angka 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” yang 

berarti memiliki kesadaran diri yang sangat rendah. 

3. Sanksi Pajak 

Menurut Arum (2012) sanksi perpajakan adalah alat pencegah yang 

dibuat agar Wajib Pajak taat pada norma perpajakan. Variabel sanksi pajak 

diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert 5. Dalam kuesioner tersebut 

peneliti menggunakan instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Alfiah 

(2014) yang mencakup 6 butir pertanyaan ada pada pertanyaan nomor 17-22. 

Pertanyaan tersebut berisi tentang pentingnya sanksi pajak, kewajaran nominal 

sanksi administrasi berupa denda, denda keterlambatan pelaporan SPT, kesediaan 

membayar kekurangan pajak penghasilan, serta kebenaran pengisian SPT. 
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Dimana angka 5 menunjukkan “sangat setuju” dan angka 1 menunjukkan “sangat 

tidak setuju”. 

4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kasanah (2013) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai 

patuh, taat, serta tunduknya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Variabel kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 

kuisioner dengan skala likert 5. Dalam kuesioner tersebut peneliti menggunakan 

instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Rahmadian (2010) yang 

mencakup 5 butir pertanyaan yang ada pada pertanyaan 1-5. Pertanyaan tersebut 

berisi tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, waktu pelaporan 

SPT, cara perhitungan PPh, waktu pembayaran PPh, dan pembayaran sanksi 

administrasi bila ada. Dimana angka 5 menunjukkan “sangat setuju” dan angka 1 

menunjukkan “sangat tidak setuju”. 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah proses untuk melihat apakah suatu pengujian benar-

benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian 

ini dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sebenarnya ada pada objek yang diteliti dan dengan melihat 

nilai loading factor dari tabel component matrix, apabila component pada 

masing-masing item menunjukan hasil diatas 0,5 maka artinya item tersebut valid 

sedangkan apabila hasil menunjukan kurangdari 0,5 maka item tersebut 

dikatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah proses untuk memastikan sejauh mana pengujian 

atau pengukuran dari suatu penelitian tetap kosinsten setelah dilakukan pengujian 

berulang pada obyek dalam kondisi yang sama. Hasil penelitian ini dikatakan 

dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten. Suatu penelitian 

mengindikasikan reabilitas yang memadai jika koefisien Cronbach Alpha lebih 

besar atau sama dengan 0,70. 

G. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji dan mengetahui kelayakan 

pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi klasik 

dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

3. Uji Normalitas Data 

Data yang dianggap baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji 

normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi 

normal atau diambil dari populasi normal (Nazaruddin dan Tri Basuki, 2017). Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik 

normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dari pengujian ini jika nilai sig lebih 

besar dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara 

normal sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal (Nazaruddin dan Tri 

Basuki, 2017). 
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4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pendeteksian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variace Inflation Factors (VIF) dengan 

kriteria pengujian yaitu apabila VIF<10 maka tidak terdapat multikolineartitas 

diantara variabel independen, sebaliknya apabila nilai VIF>10 maka terdapat 

asumsi bahwa model tersebut mengandung multikolineartitas (Nazaruddin dan 

Tri Basuki, 2017). 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual pada 

semua pengamatan dari model regresi penelitian (Nazaruddin dan Tri Basuki, 

2017). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya 

penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi karena dalam 

model regresi mempunyai syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pendeteksian 

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan Uji Park. Model regresi 

yang memenuhi persyaratan yaitu mempunyai kesamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau homokedastisitas.  

H. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Pengujian hipotesis pada penilitian ini menggunakan Moderated Regression 

Analysis (MRA) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat 

analisis SPSS 15.0. Pengujian hipotesis tersebut diantaranya menggunakan: 
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6. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab 

moral dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan sanksi 

pajak sebagai variabel pemoderasi. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean. 

7. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini berguna untuk menguji bagaimana variabel independen 

menerangkan berubahnya variabel dependen. R
2
 dapat diketahui dengan melihat 

nilai adjusted R
2
, untuk mengetahui besarnya nilai R

2
 harus diubah terlebih dahulu 

dalam persentase. Lalu yang tidak termasuk dalam itu atau bisa disebut sebagai 

sisanya berarti bahwa yang tidak termasuk dalam model dijelaskan oleh variabel 

lain. 

8. Uji Simultan / Uji F 

Tujuan dari pengujian ini untuk menguji pengaruh  variabel independen 

secara bersamaan pada variabel dependen. Bila nilai sig < 0,05, maka terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel independen ke variabel dependen.  

9. Uji T 

Tujuan dari pengujian ini untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat 

dengan menggunakan tingkat signifikansi (α=5%). Kriteria hipotesis diterima bilai 

nilai signifikansi < α dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. 

Model persamaan regresi interaksi (moderating) yang akan digunakan 

dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
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Untuk model penelitian 1: 

KepWP = α + β1 TWP 

KepWP = α + β1 TWP + β2 SP + β3 TWP . SP 

Untuk model penelitian 2: 

KepWP = α + β1 KWP 

KepWP = α + β1 KWP + β2 SP + β3 KWP SP 

Keterangan:  

KepWP = Kepatuhan Wajib Pajak OP 

TWP = Tanggung jawab Moral 

KWP = Kesadaran Wajib Pajak 

SP = Sanksi Pajak 
 


