
24 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

3.1.1. Populasi Penelitian  

Populasi menurut Kuncoro (2003) adalah suatu objek atau kejadian 

yang masuk dalam kelompok elemen menjadikannya sebagai objek 

penelitian karena kita tertarik untuk mempelajarinya. Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang ada di 

Semarang. Alasan penggunaan Wajib Pajak pribadi karena penelitian ini 

berfokus pada pemanfaatan teknologi yang nantinya akan mempengaruhi  

penggunaan sistem e-filling secara berkelanjutan. 

3.1.2. Sampel Penelitian  

Sampel itu sendiri menurut Kuncoro (2003) merupakan bagian dari 

populasi itu sendiri. Tujuan dari adanya sampel ini diduga dapat mewakili 

keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wajib Pajak pribadi kota Semarang yang melaporkan SPT Tahunannya 

melalui e-filling. Yang berlokasi di sekitaran Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kota Semarang. Alasan pemilihan sampel ini dikarenakan Wajib 

Pajak Pribadi yang menggunakan e-filling masih dapat dikatakan belum 

banyak . Dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

Convenience Sampling. Pengertian dari metode Convenience Sampling ini 

adalah menentukan sampel sesuai keinginan peneliti (Jogiyanto, 2013). 
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Metode ini dipilih dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan risetnya. Selain itu keunggulan metode ini juga cepat dan murah. 

Untuk menentukan sampel maka digunakan rumus slovin untuk 

penghitungannya, maka  :  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝛼)2
=

575.978

1 + 575.978 (0,10)2
= 99,98 

𝑛 = 150 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Keterangan :  

  n = Jumlah sampel minimal  

  N = Populasi (Wajib Pajak Pribadi Kota Semarang)  

  α = tingkat kesalahan / error 

Jumlah yang ditetapkan setelah melakukan perhitungan dengan 

menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel minimal 

adalah sebanyak 100 sampel, dengan ini peneliti akan menentukan jumlah 

kuesioner yang akan disebar sebanyak 150 kuesioner.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini meruapakan data 

primer. Sumber dari data primer ini adalah data yang didapat dari informan 

pertama. Dalam penelitian ini data primer ini didapat secara tertulis tepatnya 

melalui kuesioner yang disebarkan oleh peneliti.  

 



26 
 

3.2.2. Teknik Pengumpula Data  

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini adalah 

dengan cara penyebaran kuesioner dan kemudian disebarluaskan untuk 

masyarakat pengguna e-filling.  

Sedangkan kuesioner adalah pertanyaan peneliti dan jawaban 

responden yang dikemukakan secara tertulis (Indriantoro & Supomo, 2009). 

Tujuan dari adanya kuesioner ini tentunya bukan saja sebagai alat 

pengumpul data tetapi dengan kuesioner ini peneliti dapat mengetahui 

persepsi konsumen dalam penggunaan e-filling. Lalu menurut Indrianto dan 

Supomo (2009) menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk kuesioner yaitu 

kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Yang digunakan dalam penelitian 

ini kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup sendiri adalah diberikan kepada 

responden apabila pertanyaan atau pernyataan sudah lengkap beserta 

dengan pilihan jawaban maka responden dapat menjawab sesuai jawaban 

yang sudah ada.  

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk penelitian ini terdiri atas 2 katagori, yaitu : variabel dependen 

dan juga variabel independen. Minat penggunaan e-filling ini mewakili 

variabel dependen. Dan untuk persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan 

persepsi kemudahan (perceived ease of use) mewakili variabel independen.  
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3.3.1. Variabel Dependen : Intensitas Perilaku Penggunaan E-filing. 

Intensitas perilaku ini merupakan bentuk kelanjutan dari minat 

(intention). Sedangkan minat itu sendiri adalah rasa ingin melakukan suatu 

perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas disini adalah suatu 

perilaku individu dalam melakukan suatu kegiatan secara terus dan 

berkelanjutan. Perilaku yang dibahas disini adalah instensitas perilaku 

individu dalam menggunakan e-filling. 

Dan menurut Thompson,et al. (1991) yang dikutip dalam Jati (2012) 

mengatakan bahwa terdapat indikator antara lain :  

a. Minat penggunaan. 

b. Frekuensi Penggunaan. 

c. Jumlah jenis perangkat lunak yang digunakan.  

Variabel ini menggunakan data primer dengan menggunakan 

kuesioner yang disebar ke responden. Responden yang digunakan sebagai 

sampel yang dipilih disini adalah wajib pajak pribadi yang melaporkan 

pajaknya dengan menggunakan e-filling, cara yang digunakan dalam 

pengukuran variabel minat penggunaan e-filing ini dengan memakai skala 

likert 5 point (5-point likert scale). Penggunaan skala likert ini bertujuan 

untuk mengukur reaksi subjek 5 poin ini dengan menggunakan interval yang 

sama.  
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Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju  

(TS) 

Netral 

(N)   

Setuju 

(S) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Penjelasan dari skala tersebut mengambarkan bahwa semakin 

tingginya nilai kecocokan pernyataan yang ada terhadap persepsi responden 

ini diikuti dengan semakin besarnya skor yang didapat. Skor yang semakin 

besar ini dapat menggambarkan intensitas atau seberapa sering responden 

dalam penggunaan e-filling semakin tinggi dan sebaliknya (Desmayanti, 

2012).  

3.3.2. Variabel Independen : Persepsi Kegunaan (Perceived    

Usefulnes).  

Persepsi kegunaan ini digunakan sebagai alat ukur dalam 

penggunaan suatu teknologi yang dipercaya memiliki banyak manfaat bagi 

setiap individu yang mengggunakannnya dan juga dapat meningkatkan 

kinerjanya (Desmayanti, 2012). 

Dan menurut Vanketesh dan Davis (2000) yang dikutip dari Lestari 

(2018) terdapat indikator dari Persepsi Kegunaan sebagai berikut :  

1 Penggunaan sistem mampu meningkatkan kinerja 

individu (improves job perfomance). 
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2 Penggunaan sistem mampu menambah tingkat 

profabilitas individu (increase productiviy). 

3 Penggunaan sistem mampu meningkatkan efektifitas 

kinerja individu (enhances effectiveness). 

4 Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu (the 

system useful). 

Variabel ini menggunakan data primer yang didapat dari kesioner. 

Persepsi ini menggambarkan bahwa apabila dengan menggunakan e-filling 

ini menguntungkan maka individu akan menggunakan sistem e-filling 

dalam pelaporannya. Dan sebaliknya apabila dirasa penggunaan e-filling ini 

tidak menguntungkan maka individu tidak akan menggunakan sistem e-

filling ini (Desmayanti, 2012). Variabel ini menggunakan pengukuran skala 

likert 5 point (5-point likert scale). 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N)  

Setuju 

(S) 

Sangat 

Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Penejelasan dari skala tersebut apabila semakin tingginya nilai maka 

semakin tinggi juga antara kecocokan dengan persepsi responden. Dan 

apabila nilai skor rendah maka rendah juga kecocokan pernyataan dengan 

persepsi responden dalam menggunakan e-filling.  
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3.3.3. Variabel Independen : Persepsi kemudahan (Perceived Ease of 

Use) 

Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi dapat 

diartikan sebagai alat ukur yang mana individu percaya apabila sistem 

teknologi secara cepat dengan mudah dipahami dan digunakan (Davis,1989 

dalam Desmayanti,2012). 

Kemudahan penggunaan sistem informasi mengacu pada 

kemudahan untuk mempelajari, mengamati, mempertimbangkan dan juga 

menggunakan suatu sistem tetapi juga melihat pada kemudahan dalam hal 

melakukan suatu pekerjaan dimana pemakaian suatu sistem akan merasa 

lebih mudah mengerjakan tugasnya dibanding mengerjakannya tanpa 

menggunakan sistem (Kirana, 2010). 

Sedangkan indikator Persepsi Kemudahan menurut Vankatesh dan 

Davis (2000) yang dikutip dalam Lestari (2018) berisi sebagai berikut: 

1. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah 

dimengerti (clear and understandable). 

2. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi 

dengan sistem tersebut (does not require a lotof 

mental effort). 

3. Sistem mudah digunakan (easy of use). 
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4. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa 

yang ingin individu kerjakan (easy to get the system 

to do what he/she wants to do). 

Variabel ini menggunakan data primer dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden. Persepsi ini menggambarkan bahwa individu 

mudah untuk mempelajari juga menggunakan sistem tersebut (Desmayanti, 

2012). Indikator pengukuran variabel ini dengan menggunkan skala likert 5 

poin (5-point likert scale). 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 
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Setuju 

(S) 
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Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Penjelasan dari skala ini adalah apabila semakin tinggi skor yang 

didapat maka  semakin tinggi juga kecocokan antara pernyataan dengan 

persepsi responden. Dan apabila semakin rendah skor yang didapat maka 

rendah juga kecocokan antara pernyataan dengan persepsi responden.  

3.4. Metode Analisis Data  

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran dari data – 

data dikumpulkan untuk menjadikan data – data tersebut sebuah informasi. 
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Statistik deskriptif ini digunakan untuk mengambrakan tentang rata – rata, 

maksimum, minimum, dan juga median. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran yang dikumpulkan dari sampel yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti serta menilai apakah sampel yang telah 

dikumpulkan sudah memenuhi syarat (Muniarti, et al., 2013).  

3.4.2. Alat Analisis Data  

Pengujian yang digunakan untuk alat pengumpulan data adalah uji 

kuesioner. Metode yang digunakan untuk menguji kuesioner ini adalah 

metode regresi linier berganda dengan memakai program SPSS. Tujuan 

digunkannya metode ini untuk mengukur intensitas hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Juga untuk melakukan perkiraan nilai viariabel 

dependen atas variabel independen (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Maka akan 

dijabarkan persamaan regresi untuk populasi sebagai berikut : 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ℇ 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

 = Nilai konstanta/parameter intercept 

X1 = Persepsi Kebermanfaatan  

X2 = Persepsi Kemudahan 

β  =  Koefisien Regresi  

e = Error  
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3.4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada dasarnya dalam penelitian merupakan suatu  proses untuk 

menemukan suatu fenomena dengan melakukan pengukuran suatu objek 

yang diteliti. Maka supaya dalam penyimpulan dalam penelitiannya tidak 

salah diperlukan alat ukur yang harus memenuhi syarat valid dan juga 

reliabel (andal). 

3.4.3.1. Uji Validitas  

Tujuan dari uji validitas ini adalah untuk mengukur 

kesesuaian yang dimiliki antara responden dan peneliti dalam 

mendeskripsikan suatu fenomena, terutama dalam memaknai 

fenomena tersebut (Lupiyoadi dan Bramulya, 2015). Pengukuran 

sebuah kuesioner dikatakan valid apabila mengukur tujuaannya 

dengan nyata, benar atau tidak menyimpangdari tujuaanya 

(Jogiyanto, 2013). Uji validitas ini menggunakan person 

correlation, dalam uji ini dikatakan valid apabila memiliki korelasi 

atau hubungan yang signifikan terhadap total skor didapat yang 

nantinya akan mewakili variabel dalam melaksanakan pengujian 

hipotesis (Muniarti, et al., 2013). 

3.4.3.2. Uji Reliabilitas  

Fungsi dari uji reliabilitas ini untuk menunjukkan tingkat 

keandalan atau indikator tingkat kepecayaan dalam penggunaan alat 
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pengumpul data (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Uji reliabilitas ini 

menggunakan model pengujian Cronbach Alpha dan dinyatakan 

memiliki reliabilitas tinggi apabila memilki nilai diatas 0,7 

(Muniarti, et al., 2013). 

3.4.4. Pengujian Hipotesis  

3.4.4.1. Uji F (Signifikansi model simultan) 

Uji F ini dapat dikatakan juga sebagai uji simultan. Tujuan 

dari adanya model pengujian ini adalah untuk menguji adakah 

pengaruh antara semua variabel bebas terhadap variabel dependen 

(Muniarti, et al., 2013).  Hasil pengujian ini dapat dilihat di tabel 

ANOVA pada output SPSS, apabila profabilitasnya kurang dari 

alpha (α) 0,05. Maka hal ini dapat dikatakan variabel bebas memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat dan juga dapat menggambarkan 

continuence intention (Muniarti, et al., 2013). 

3.4.4.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dikatakan semakin baik apabila model 

ini menggambarkan kenyataanya (Muniarti, et al., 2013). Apabila R-

Square ini mendekati 1. Ini menggambarkan semakin baik pula 

model regresi yang dibentuk untuk menjelaskan permasalahan 

(Lupioadi dan Bramulya,2015). 
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3.4.4.3. Uji t (Signifikansi individual) 

Uji t – parsial dipakai untuk mengetahui pengaruh dari setiap 

variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen 

(Muniarti, et al., 2013). Hasil uji t ini mengacu pada tabel coefficient, 

apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

dan sebaliknya.  

3.4.5. Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi Klasik ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

uji regresi. Karena uji regresi memerlukan beberapa asumsi yang perlu 

dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid apabila 

digunakan untuk memproyeksi suatu masalah (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

Uji asumsi klasik ini akan diuraikan sebagai berkut : 

3.4.5.1. Uji Linearitas  

Pengertian dari uji linearitas ini untuk memperhitungkan 

kemungkinan yang terjadi seberapa dapat didekati persamaan linier 

terhadap model regersi (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Uji ini 

dilakukan untuk menemukan persamaan garis regresi anatara 

variabel bebas dan variabel terikat (Muniarti, et al., 2013). 

Dikatakan merupakan model regresi linier apabila nilai signifikansi 

dibawah nilai taraf signifikansi yang ditetapkan.  
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3.4.5.2. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dapat juga dikatakan dengan uji distribusi. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hakikat naturalistik 

sebuah data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis yang 

termasuk dalam sampel dari populasi (Muniarti, et al., 2013). 

Interprestasi hasil uji normalistik ini dapat dilihat dari nilai 

kolmogrov-smirnov Z dan nilai signifikannya, apabila nilai 

signifikan lebih besar dari 0.005. 

3.4.5.3. Uji Heterokedastisitas  

Maksud dari uji ini adalah terjadi variasi keberagaman 

variabel independen pada data yang dimiliki (Muniarti, et al., 2013). 

Atau dapat dikatakan variasi residual berbeda antara pengamat satu 

dengan pengamat lainnya, maka variasi residual seharusnya bersifat 

sama antara satu pengamat dengan pengamat lain (Lupiyoadi & 

Ikhsan, 2015). Pengujian ini menggunakan uji glejser. Interpretasi 

dari uji glejser ini apabila nilai signikansi simultan lebih besar dari 

0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.  

3.4.5.4. Uji Multikolinearitas  

Pengertian dari multikolinearitas suatu kondisi adanya 

hubungan yang kuat antar variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

Dalam menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel 

bebas yang memiliki masalah multikolinearitas.  Dapat dilihat 
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dengan cara memperhatikan nilai VIF < 10 atau juga memiliki nilai 

tolerance mendekati 1 (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


