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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut bidang, 

tujuan, metode, tingkat eksplorasi dan waktu. Menurut bidangnya penelitian ini 

merupakan penelitian dibidang akademik dengan menggunakan metode survey yang 

berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Didalam survey atau penelitian 

ini diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari 

responden atau populasi yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini memakai 

pendekatan asosiatif dengan hubungan kausal kerena merupakan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2013). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan, yang terletak di jalan Jendral Sudirman nomor 247 Pekanbaru. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkannya. Data primer yang diperoleh bersumber 
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dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak badan yang 

terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam 

bentuk publikasi. Data sekunder yang diperoleh bersumber dari buku, 

dokumen, artikel dan internet 

. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Responden adalah orang 

yang memberikan jawaban atau tanggapan atas pernyataan maupun pertanyaan yang 

diajukan. Koesioner tersebut diberikan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terpilih dalam penelitian ini. Skala Likert 

digunakan dalam menentukan skor dalam kuesioner yang akan diberikan. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2013). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang aktif melaporkan SPT 

yang tercatat di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu sebanyak 14.491 wajib 

pajak badan (sumber: data dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2017). 

 

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang aktif melaporkan 

SPT dengan penarikan sampel menggunakan metode convenience sampling. 

Convenience sampling termasuk dalam non-probability sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang besarnya peluang elemen untuk dipilih sebagai subjek 

tidak diketahui (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel yang mudah (convenience 

sampling) merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang senang hati 

memberikannya (Sugiyono, 2013).  

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah 

sampel yang akan diambil. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut 

(Sanusi, 2011). 
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Keterangan:  

n =  jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

E = kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan dalam      pengambilan 

sampel yang dapat ditoleransi 10% 

 

  
      

        (    )
 

n= 99,31 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil pada 

penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak badan yang mendaftarkan SPTnya di 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

 

3.6 Pengukuran variable 

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran skala 

interval, dengan dibuat dalam bentuk checklist. Skor dari piliihan tersebut antara lain, 

sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) dengan 4 poin, kurang setuju (KS) 

dengan 3 poin, tidak setuju (TS) dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS) dengan 1 

poin. Dengan pola sebagai berikut: 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 



47 
 

47 
 

 

Keterangan: 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 KS : Kurang Setuju 

 S : Setuju 

 SS : Sangat Setuju 

 

3.7 Operasional Variabel 

Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax planning, 

sedangkan independen variabelnya adalah loopholes, tarif pajak dan risiko deteksi. 

Pengukuran dari masing-masing variabel dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

3.7.1 Tax planning 

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok 

wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan 

maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini 

memungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Instrument variable ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Hamada 

(2010). Indikator variabel penelitian ini adalah (1) pengaruh undang-undang 

perpajakan dalam perencanaan pajak, (2) pengaruh loopholes dalam perencanaan 

pajak, (3) pengaruh tarif pajak dalam perencanaan pajak, (4) pengaruh risiko detesi 
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dalam perencanaan pajak. Terdiri dari 4 pernyataan dengan menggunakan skala 

interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu 

(3), setuju (4), sangat setuju (5). 

3.7.2 Loopholes 

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-

undang, pengaruh tax avoidance (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban 

pajak. Instrument variable ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh 

Hamada (2010). Indikator penelitian ini adalah (1) celah-celah yang dimanfaatkan 

dalam undang-undang perpajakan, (2) salah satu pemanfaatan dengan pembayaran 

income yang rendah, (3) penghindaran pajak dengan peraturan yang ada namun tidak 

melanggar aturan, (4) usaha penghindaran secara legal, (5) memanfaatka hal-hal yang 

belum diatur dalam undang-undang. Terdiri dari 5 pernyataan dengan menggunakan 

skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), 

ragu-ragu (3), setuju (4), sangat setuju (5). 

 

3.7.3 Tarif pajak 

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi 

tanggungannya. Tarif pajak biasanya persentase (%). Instrument variable ini 

menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Hamada (2010). Indikator 

variabel penelitian ini adalah (1) diberlakukannya perbedaan tarif, (2) pemberian 

natura untuk mengurangi beban pajak, (3) tarif yang digunaan harus yang paling 

rendah, (4) tunjangan kepada karyawan sebagai pengurang beban pajak, (5) beban 
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pajak menjadi alasan utama melakukan tax planning. Terdiri dari 5 pernyataan 

dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju 

(1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4), sangat setuju (5). 

 

3.7.4 Risiko deteksi 

Menurut Pohan (2013) risiko deteksi adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan 

terdeteksi atau tidak. Indikator variabel penelitian ini adalah (1)  kompensasi dan 

restitusi, (2) pemeriksaan pajak, (3) benchmarking. Instrument variable ini 

menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Wibowo dan Mangonting (2013). 

Terdiri dari 3 pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin 

dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4), sangat setuju 

(5). 

3.8 Pengujian Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada kuesioner merupakan 

ukuran yang diuji. Agar dapat memperoleh data dari responden dengan baik, 

kuesioner sebagai instrument pengumpulan data penelitian harus memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. Untuk itu kuesioner tersebut harus diuji terlebih 

dahulu tingkat validitas dan reliabilitas (Ghozali, 2006). 

 

3.8.1 Uji Validasi 
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013) yaitu mengukur konstruk atau variabel yang diteliti periset. 

Data penelitian yang telah terkumpul dari instrument penelitian yang 

disebarkan kemudian diuji validitasnya dengan analisis faktor. Suatu variable 

dikatakan valid menurut (Ghozali, 2013) apabila memiliki loading factor sebesar 

lebih dari atau sama dengan 0,40.  

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap 

butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations), dengan r 

table dengan mencari degree of freedom (df) = n - 2, dalam hal ini adalah jumlah 

sampel. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka pertanyaan (indikator) 

tersebut dikatakan valid. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan, ketetapan atau 

keajegan atau konsistensi suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan handal jika 

jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). 

Untuk menguji reabilitas atau konsistensi instrument dalam pengukuran 

variabel-variabel penelitian digunakan pengujian cronbach Alpha. Pertanyaan yang 

mempunyai cronbach Alpha lebih dari 0,6 dikatakan suatu instrumen yang reliabel 
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(Ghozali, 2013) Jika jawaban seseorang responden terhadap pertanyaan konsisten 

dari waktu ke waktu. 

 

3.9  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi 

kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari 

uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

Namun karena data yang digunakan adalah data cross section maka uji autokorelasi 

tidak dilakukan. 

 

3.9.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable 

pengganggu atau residual memiliki disribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 

(dua) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013) 

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik 

normal probability plot dan uji statistic dengan Kolmogorov-Smirnov (1-sample K-S). 

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal propability plot adalah 

(Ghozali, 2013) : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi syarat normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-

sampel K-S) adalah: 

1. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Hal 

ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal. 

2. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hal 

ini berarti data residual terdistribusi normal. 

 

3.9.2  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 

yang lain (Ghozali, 2013). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterosketastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Apabila nilai probabilitas nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% dan 

grafik scatterplot, titik-titik menyebar diatas ataupun dibawah angka nol pada sumbu 

Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

3.9.3  Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independennya. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran Variance 

Inflation Factor (VIF) dan tolerance, dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali: 

2013) : 

1. Jika nilai tolerance <0,1 dan VIF >10, terjadi multikolinearitas. 

2. Jika nilai tolerance >0,1 dan VIF<10, tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.10 Pengujian Hipotesis 

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner 

dengan memberikan. Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan 

menggunakan regresi Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linier 

Berganda, dimana variabel dependennya adalah Tax planning (Y) variabel 

independennya adalah loopholes (X1 ), tarif pajak (X2 ), dan resiko deteksi (X3 ). 

Dengan persamaan : 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+ e 

 Keterangan: 

  Y = Tax Planning 

  X1 = Loopholes 

  X
2
 = Tarif Pajak 

  X3 = Resiko Deteksi 
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  a = Konstanta 

  b1-b3 = Koefisien Regresi 

  e = Galat (eror) 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji T) dan secara 

menyeluruh atau simultan (Uji F) yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.10.1 Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variable 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat 

signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika angka probabilitas 

signifikansi >5% maka H0 ditolak, jika angka probabilitas signifikansi <5% maka H0 

diterima (Ghozali, 2013). 

 

3.11 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengukur tingkat 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Nilai R

2
 

yang yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R
2
 mendekati 1, berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


