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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.1. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.Waktu penelitian dilaksanakan 

selama 6 (enam) bulan yaitu mulai bulan Juli - Desember 2018. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2007). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang berjumlah 21. Sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam 

penelitian ini merupakan kelompok dari individu yang tersedia dalam 

populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 63. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menurut 

sumber dan sifatnya, antara lain sebagai berikut : 

1. Jenis data menurut sumber,antara lain : 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yanglangsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009 :137).  
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Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerahdan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber datayang diperoleh dengan 

cara membaca,mempelajari dan memahami lewat media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen organisasi 

(Sugiono,2009:137). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh 

berupa data belanja modal, jumlah PAD, dan data pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Jenis data menurut sifat, antara lain : 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

angka-angka seperti data pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan 

PAD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan bukan dalam 

bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk keterangan dan penjelasan-

penjelasan yang diperoleh langsung dari kepala Biro Keuangan NTT. 

Sumber data yang dipakai penelitian ini adalah data sekunder 

meliputi data sekunder time series dan cross section atau dengan kata lain 

data panel,yang telah diolah kembali, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan dioalh oleh pihak lain. Adapun data 
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yang digunakan adalah data tahunan atau data time series, dengan jangka 

waktu dari 2013-2015 (3 tahun), dan data cross section APBD 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur data yang diperlukan 

sesuai topik penelitian meliputi data-data sebagai berikut : 

a. Data dari BPS Provinsi NTT yaitu data pertumbuhan ekonomi kota 

Kupang Tahun Anggaran 2013-2016. 

b. Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

DaerahNTT yaitu laporan APBD khusus Belanja Modal dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2013-2016. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Dokumentasi yaitu 

teknik pengumpulan data atas dokumen-dokumen tertulis yang relevan 

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi 

dokumentasi menggunakan dokumen berupa data pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun anggaran 2013-2016 dan data 

APBD Kabupaten/Kota Provinsi NTT  tahun anggaran 2013-2016. 

3.5 Definisi Operasional 

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah variabel yang digambarkan dengan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi NTT 

tahun anggaran 2013-2016 pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 

(dalam satuan Persen). 



45 
 

2. Belanja Modal (X1) merupakan pengeluaran pemerintah untuksektor 

pembangunan fisik (belanja modal tanah, gedung dan bangunan, 

peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan) di 

Kabupaten/Kotadi Provinsi NTT tahun anggran 2013-2016 (dalam satuan 

Rupiah). 

3. Pendapatan Asli Daerah (X2) adalah jumlah penerimaan daerah setiap 

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang diterima dari pajak daerah, 

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

tahun anggran 2013-2016 (dalam satuan Rupiah). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Analisis Regresi. Analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan 

satu variable yang disebut dengan variable yang diterangkan (the explained 

variable) dengan satu atau dua variable yang menerangkan (the 

explanatory).Beberapa teknik analisis data yang dilakukan yaitu : 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

  Analisis Deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan 

yang berdasarkan data yang dimiliki yakni dengan cara menata data 

tersebut sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang 

karakteristik data, dijelaskan dan berguna untuk keperluan selanjutnya. 

b. Uji Asumsi Klasik 

   Sebelum dilakukan pengujian terhadap model penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan pengujian model tersebut apakah memenuhi asumsi 
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klasik regresi yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji F dan t 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mengetahui data 

yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-

smirnov. Jika nilai kolmogorov-smirnov lebih besar dari α = 0,05 

maka data normal (Ghozali,2009:152). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan 0. 

3. Uji Heterokredastisitas 

Uji heterokredastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 
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residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokredastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heterokredastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokredastisitas atau tidak terjadi heterokredastisitas 

(Ghozali,2009:129). 

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 

2007:277) : 

Ŷ = α + β1X1 + β2X2 + e  

Keterangan: 

Ŷ = Pertumbuhan Ekonomi 

α= Konstanta 

β= Koefisien regresi 

X1= Belanja Modal 

X2 = Pendapatan Asli Daerah 

e= Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan 
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d. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

bebas secara parsial (individual) mempengaruhi kepatuhan pelaporan 

wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kupang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan criteria sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan) artinya bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

segnifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan) artinya secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Uji F 

 Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien 

variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama dengan α = 0,05. Maka cara yang dilakukan adalah: 

a. Bila α < 0,05 artinya persepsi tentang sanksi perpajakan dan 
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kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan 

pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

b. Bila α > 0,05artinya persepsi tentang sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak secara simultan tidak mempengaruhi 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

3. Pengujian R
2 
(Koefisien Determinasi) 

  R
2
(Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien 

Determinasi) mempunyai range antara 0-1. Semakin besar R2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. 

 

 

 


