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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka 

(kuantatif) atau juga dapat jelaskan bahwa variabel adalah konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai yang berupa kuantitatif maupun 

kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. (Siregar, 2015) 

Adapun jenis variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi sutu variabel lain (variabel 

dependent). Juga sering disebut dengan variabel bebas, prediktor, 

stimulus, eksogen, atau autecendent. Dalam penelitian ini, variabel 

bebasnya adalah persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-filing, 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) e-filing, dan 

sikap  terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using 

technology). 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, disebabkan adanya variabel lain (variabel bebas). Dalam 

penelitian ini, variabel terikatnya adalah kondisi nyata penggunaan 

(actual use) e-filing pada KPP Pratama Surakarta. 
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3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) e-filing, persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) e-filing, sikap  terhadap penggunaan teknologi (attitude toward 

using technology), dan kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing. 

Variabel-variabel tersebut dikembangkan menjadi item pertanyaan dalam 

kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5, dengan 5 (lima) pilihan 

jawaban, antara lain Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut sebagai berikut : 

3.2.1 Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) E-Filing 

Variabel ini berfungsi sebagai sejauh mana seorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya 

dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan PPh (Pajak 

Penghasilan). Indikator-indikator persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) e-filing adalah sebagai berikut : 

1. Sistem e-filing memberikan manfaat dalam pelaporan pajak. 

2. Sistem e-filing dapat meningkatkan efektivitas penyampaian 

pelaporan pajak. 

3. Sistem e-filing dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak. 

4. Sistem e-filing dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak. 

5. Dengan sistem e-filing data yang disampaikan selalu lengkap. 
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3.2.2 Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use) E-

Filing 

Variabel ini berfungsi mengukur sejauh mana seorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. 

Indikator-indikator persepsi kemudahan Penggunaan (perceived ease 

of use) e-filing adalah sebagai berikut : 

1. Sistem e-filing mudah dipelajari dan dipahami oleh pengguna 

2. Sistem e-filing mudah dioperasikan. 

3. Sistem e-filing memudahkan pelaporkan pajak kapanpun dan 

dimanapun ketika terhubung dengan internet 

4. Melaporkan pajak tidak perlu pergi ke kantor pajak dengan  

adanya sistem e-filing. 

5. Sistem e-filing membutuhkan alat yang mudah ditemui. 

3.2.3 Sikap  Terhadap Penggunaan Teknologi (Attitude Toward Using 

Technology) 

Variabel ini berfungsi sebagai evaluasi dari pengguna tentang 

ketertarikannya dalam menggunakan teknologi sistem e-filing dalam 

pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan PPh (Pajak 

Penghasilan). Indikator-indikator sikap terhadap penggunaan 

teknologi (attitude toward using technology) adalah sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak merasakan kesenangkan menggunakan sistem e-

filing saat melaporkan pajak. 

2. Sistem e-filing dalam pelaporan pajak memberikan rasa 

kepuasan Wajib Pajak. 
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3. Adanya sistem e-filing Wajib Pajak akan lebih tanggung jawab 

dalam melaporkan pajak. 

4. Adanya sistem e-filing Wajib Pajak akan selalu disiplin dalam 

melaporkan pajak. 

5. Wajib Pajak menerima dengan diwajibkannya Wajib Pajak 

menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan pajak   

3.2.4 Kondisi Nyata Penggunaan (Actual Use) E-Filing 

Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology usage), 

diukur dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi 

dengan teknologi dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut. 

Indikator-indikator kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem e-filing digunakan saat melaporkan pajak. 

2. Sistem e-filing selalu digunakan Wajib Pajak setiap kali 

melaporkan pajak. 

3. Sistem e-filing akan selalu digunakan Wajib Pajak untuk 

melaporkan pajak karena mempunyai fitur yang membantu 

pekerjaan. 

4. Wajib Pajak berkehendak untuk melanjutkan menggunakan 

sistem e-filing di masa depan. 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta. Alasan penggunaan tempat 
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di KPP Pratama Surakarta  adalah karena penelitian ini memfokuskan 

terhadap perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing. 

Sampel penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 

Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang menggunakan e-filing di wilayah kota 

Surakarta. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

secara Non Probality Sampling yaitu setiap unsur yang terdapat dalam 

populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel. Pada pengambilan sampel, peneliti menggunakan Quota 

sampling yang merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan 

quota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok, sebelum quota 

masing-masing kelompok terpenuhi maka penelitian belum dianggap 

selesai. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sample berdasarkan jenis 

Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan jumlah 

minimal 70 responden, dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) dengan jumlah 

minimal 25 responden. 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah kembali, sehingga dapat 

menghasilkan informasi atau keterangan yang mudah dipahami, baik 

kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan 

kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya 

kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik suatu 

kesimpulan. Berikut kelompok data berdasarkan cara memperolehnya : 
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1. Data Primer  

  Data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan 

sendiri  oleh peneliti dari objek penelitian, data yang dikumpulkan 

adalah persepsi Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing dalam bentuk 

quesioner dan profil mengenai KPP Pratama Surakarta. Untuk 

memperoleh data primer ada metode pengambilan data dengan cara: 

Wawancara 

  Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan 

data/informasi secara langsung dengan cara tanya jawab. Tujuannya 

yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari  

pihak narasumber KPP Pratama Surakarta. 

Kuesioner (Angket) 

  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari mulai dari sikap-sikap, keyakinan, 

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam sebuah 

organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem 

yang telah ada. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Peneliti mendapatkan data 

yang telah jadi dan di kumpulkan oleh pihak lain sebagai berikut :  

Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data/informasi yang relevan sesuai dengan topik yang 
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diteliti, diantaranya dengan membaca berbagai buku-buku yang ada di 

perpustakaan atau online, maupun dari kumpulan buku lain, misalnya 

buku ilmiah, tesis, disertasi, karangan ilmiah, laporan penelitian, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronika lain.  

 

3.5 ALAT PENELITIAN 

Kebutuhan sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan skripsi, 

terdiri dari hardware dan software : 

1. Hardware 

Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pembuatan laporan 

skripsi adalah: 

a. Laptop, dengan spesifikasi 

Processor : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz     

   2.40 GHz  

Memory : 4GB DDR3 

Resolusi : 1366 x 768 

Hardisk : 500 GB 

b. Modem untuk koneksi internet. 

2. Software 

  Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembuatan 

laporan skripsi adalah: 

a. SPSS adalah program untuk melakukan perhitungan statistik. 
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b. Microsoft office 2010 adalah sebuah program aplikasi pengolah 

data berupa huruf/kata yang biasa digunakan untuk membuat 

laporan, membuat dokumen, dan lain lain. 

 

3.6 ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan kegiatan menghitung data agar dapat disajikan 

secara sistematis dan dapat dilakukan interprestasi. Uji analisa data 

dilakukan setelah seluruh data yang berasal dari responden terkumpul. 

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti membuat tahapan uji analisa data, 

adapun tahapannya sebagai berikut : 

3.6.1 Uji instrumen penelitian 

Uji instrumen penelitian merupakan suatu alat  uji yang dapat 

digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterprestasikan 

informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan 

menggunakan pola ukur yang sama. Skala pengukuran instrumen 

penelitian ini yaitu skala likert dengan 5 (lima) kriteria yaitu sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun skala 

penilaiannya sebagai berikut : 

1. A (5) : Sangat Setuju 

2. B (4) : Setuju 

3. C (3) : Netral 

4. D (2) : Tidak Setuju 

5. E (1) : Sangat Tidak Setuju  
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 Untuk menguji instrumen penelitian, terdapat 2 kriteria yang 

dilakukan, yaitu 

1. Uji Validitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Item kuesioner yang tidak valid berarti tidak dapat 

mengukur apa yang ingin diukur sehingga hasil yang didapat 

tidak dipercaya, sehingga item yang tidak valid harus dibuang 

atau diperbaiki. 

    Validitas menurut Azwar (1987) validitas yang berasal dari 

kata validity mempunya arti bahwa sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan  suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut mampu menjalankan fungsi ukur 

dengan tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur 

dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang 

mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya 

dari apa yang diukur. (Priyatno, 2016) 

    Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode Korelasi Pearson yaitu mengkorelasikan 

antara skor tiap item dengan skor total item. Metode Corrected 

item total correlation yaitu mengkorelasikan antara skor tiap 

item dengan skor  total item kemudian melakukan koreksi 
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terhadap nilai korelasi. Metode pengambilan keputusan untuk 

uji validitas berdasarkan korelasi dengan cara melihat nilai rhitung 

pada Pearson Correlation kemudian dibandingkan dengan nilai 

rtabel. Nilai r(α, n-2), dimana n adalah jumlah responden dan α 

(taraf signifikansi) uji 2 sisi yaitu 5% (0,05). Hasil keputusan 

perbandingannya sebagai berikut : 

a. Jika nilai rhitung < rtabel, maka item dinyatakan tidak valid. 

b. Jika nilai rhitung > rtabel, maka item dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

kembali dengan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Uji 

reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal adalah pengujian dilakukan dengan 

test retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, 

reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir pada instrumen dengan teknik tertentu. Uji reliabilitas 

pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha. 

   Metode Alpha Cronbach digunakan untuk menghitung 

reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan “benar” atau 

“salah” maupun “ya” atau “tidak”, melainkan digunakan untuk 

menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau 

perilaku. Metode Alpha Cronbach umum digunakan, sehingga 
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merupakan koefisien yang umum juga untuk mengevaluasi 

internal consistency. 

   Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6 

   Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan 

teknik alpha cronbach, yaitu: 

a. Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan 
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b. Menetukan nilai varian total  
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c. Menetukan reliabilitas instrumen 

     
   [  

   
] [  

   
 

  
 ]  

 
.................. (3)

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

  Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil estimasi regresi benar-benar bebas dari adanya 

heteroskedastisitas, dan gejala multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas Residual 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Residual adalah nilai selisih antara variabel Y dengan 

variabel Y yang diprekdisikan. Dalam metode regresi linier, hal 

ini ditunjukan oleh besarnya nilai random error (e) yang 

berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang 
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terdistribusi secara normal atau mendekati normal sehingga data 

layak diuji secara statistik. Penelitian ini untuk Uji normalitas 

pada regresi menggunakan metode One Kolmogorov-Smirnov. 

Uji ini dihitung dengan program SPSS versi 22 dengan melihat 

nilai signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data residual 

berdistribusi normal dan jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 

maka data residual tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

  Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana antara dua 

variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi 

hubungan yang linier yang sempurna atau mendekati sempurna. 

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

multikolinearitas. Untuk mendeteksi tidak adanya 

multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada 

hasil regresi linier. Metode pengambilan keputusan yaitu jika 

tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi tidak adanya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode uji 

glesjer. Metode pengambilan keputusan pada uji glesjer dengan 
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cara meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut 

residualnya. Residual merupakan selisih antara nilai observasi 

dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya. Uji 

heteroskedastisitas berdasarkan uji glesjer dengan cara melihat 

nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05, kesimpulannya 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Regresi linier berganda yaitu alat untuk melakukan prediksi 

permintaan yang akan datang yang berdasarkan data masa lalu atau 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh satu atau lebih variabel 

bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). 

Pada penelitian ini terdiri dari satu variabel tak bebas (dependent) 

dan tiga variabel bebas (independent), maka digunakan uji statistik 

metode regresi linier dengan tiga variabel bebas. 

1. Persamaan umum regresi linier dengan tiga variabel bebas 

  Y = α +      +       +       .................... (4) 

  Keterangan 

X1  = Variabel bebas pertama 

X2  = Variabel bebas kedua 

X3  = Variabel bebas ketiga 

Y   = Variabel terikat 

α, b1, b2, dan b3 = konstanta 
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2. Uji T 

Uji T merupakan uji yang yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen.  

Prosedur pengujiannya sebagai berikut: 

a. Membut hipotesis dalam bentuk kalimat 

b. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

H0 : β = 0 

Ha : β ≠ 0 

c.  Kaidah pengujian 

Jika,  -thitung ≤ t1 hitung ≤ ttabel, maka Ho diterima 

Jika,  t1 hitung > ttabel, maka Ho ditolak 

b. Membandingkan          dan           

c. Membuat keputusan 

3. Uji F (Secara Simultan) 

  Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Prosedur pengujiannya sebagai berikut: 

a. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

b. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

H0 : β = 0 

Ha : β ≠ 0 

c. Kaidah pengujian 

Jika,  Fhitung ≤ Ftabel, maka diterima Ho 
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Jika,  Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak Ho 

d. Membandingkan        dan         

e. Membuat keputusan 

4. Koefisien Determinasi  

Analisis R
2 

(R Square) atau koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen yang meliputi persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) e-filing, persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) e-filing, sikap  terhadap 

penggunaan teknologi (attitude toward using technology)  secara 

berasama-sama terhadap variabel dependen yaitu kondisi nyata 

penggunaan (actual use) e-filing.  

 

 


