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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah berdasarkan pada filsafat positivism, 

realitas dipandang sebagai suatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca 

indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak 

berubah, dapat diukur dan diverivikasi (Sugiyono, 2016). 

 Terdapat beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dimulai 

dengan pengujian hipotesis, konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang 

jelas, pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan 

ada standarisasinya, data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran, teori 

yang digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif, analisa dilakukan 

dengan statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana hubungannya 

dengan statistik (Neuman, 2003 dalam Vebrina, 2012). 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang 
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diteliti itu (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Senapelan. Populasi yang diambil adalah WPOP karena penggelapan 

pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak badan), bahkan rata-

rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan 

wajib pajak perusahaan (Ika 2012, dalam Abrahams dan Kristanto, 2016). 

Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat 

dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami 

ketentuan pepajakan. 

 Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

dengan tahun 2017 adalah sebanyak 87.433 WPOP. Penentuan Sampel 

ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut: 

n = 
 

   ( ) 
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat di tolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1 

(10%). 

 Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error 

sebesar 10% adalah: 
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n = 
 

   ( ) 
 

n = 
      

        (   ) 
 

n = 99,88 

n = 100 

 Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, apabila ada yang kebetulan ditemui dipandang 

cocok sebagai sumber data. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana 

berupa angka yang tertera didalam skala kuisioner yang kemudian diolah 

menggunakan software SPSS (Ghozali, 2006). Data diperoleh dari hasil 

kuisioner dalam bentuk pertanyaan yang dibagikan pada responden. Sumber 

data penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Pekanbaru Senapelan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Skala yang digunakan 

dalam penyusunan kuesioner ini adalah skala linkert, berikut adalah rincian poin 

yang digunakan dalam setiap jawaban: 
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Tabel 3.1 

Skala Pengukuran 

No Keterangan Poin 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah keadilan, sitem perpajakan, kepatuhan dan ketepatan 

pengalokasian pengeluaran. Definisi dari masing-masing variabel tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.1 Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

 Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) adalah 

usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan 

cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, 

penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para 

wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 

kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap 

dan tidak benar. 
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 Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau 

kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana 

mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik 

ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks 

pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi 

kecurangan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 

 Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Variabel ini diukur dengan 

berdasarkan aspek keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan 

terdeteksi kecurangan serta diukur dengan menggunakan skala likert (likert scale) 

yang berkaitan dengan 8 (delapan) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) 

Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. 

3.6.2 Keadilan 

 Prinsip keadilan pajak menurut Siahaan (2010) yang pertama didasarkan 

pada keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan 

bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh 

setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa 

pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang kedua 

mengacu pada prinsip keadilan dalam membayar, menurut prinsip ini, 

perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap 
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wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Dan prinsip 

yang ketiga adalah bagaimana WP dikenakan kewajibannya disesuaikan dengan 

keadilan horizontal dan keadilan vertikal, yang mana WP yang memiliki 

penghasilan yang sama akan disesuaikan pula dengan pengenaan pajak yang 

sama, WP yang memiliki penghasilan yang besar akan dikenakan kewajiban 

perpajakan yang besar pula, demikian sebaliknya. 

 Ketiga prinsip yang dipaparkan tersebut harus diterapkan dan 

dilaksanakan secara penuh terhadap para WP, dimana dibutuhkan kesadaran yang 

besar dari dalam WP sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan sekaligus 

pengawasan dari pihak fiskus dalam mensukseskan target penerimaan pajak 

Negara. 

 Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara 

adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. 

Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak merupakan suatu beban, 

maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka 

mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh Negara. 

Hal ini perlu agar kesadaran masyarakat pajak mampu meningkatkan penerimaan 

Negara. 

 Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 

6 (enam) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari 

(1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. 
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3.6.3 Sistem Perpajakan 

 Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan 

nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai 

pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban 

melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan 

kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan 

nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini 

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, 

sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP (Siahaan, 

2010). 

 Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009) dengan menggunakan skala 

likert. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang 

berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, 

(4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. 
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3.6.4 Kepatuhan 

 Menurut Mukharoroh (2014) pemenuhan kewajiban perpajakan harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, peringatran, 

ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert, setiap responden diminta untuk 

menjawab 5 item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian. Untuk 

mengukur variabel kepatuhan ini menggunakan instrument yang dikembangkan 

oleh Mukharoroh (2014), dengan indikator sebagai berikut: 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam hal administrasi. 

2. Penghitungan pajak para wajib pajak. 

3. Ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar. 

4. Ketepatan waktu lapor wajib pajak. 

5. Teguran terhadap wajib pajak. 

3.6.5 Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran 

 Ketepatan Pengalokasian Pajak didefinisi kan sebagai persepsi responden 

tentang seberapa baik pemanfaatan pajak yang ada di Indone0sia (Ayu dan 

Hastuti, 2009). Intrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Syahrina dan Pratomo (2014), terdiri dari 6 item pertanyaan 

yang diukur dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau 

jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 

3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat 

Tidak Setuju (STS).” 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel dan Indikator 

Variabel Sub Variabel Indikator 
No. 

Kuesioner 

Skala 

penguku

ran 

Keadilan 

Pajak 

(Sumber 

Suminarsasi 

dan Supriadi 

(2011) 

a. Prinsip 

Keadilan 

1. Prinsip Kemampuan 

Membayar  

2. Prinsip Manfaat dari 

penggunaan uang yang 

bersumber dari pajak 

3. Keadilan Horizontal dan 

keadilan vertical dalam 

pemungutan pajak 

1,2 

 

 

3 

 

 

4 

Interval 

b. Cara 

Mewujudk

an 

Keadilan 

Pajak 

1. Keadilan dalam 

penyusunan undang-

undang pajak 

2. Keadilan dalam 

penerapan ketentuan 

perpajakan 

5 

 

 

6 

Interval 

Sistem 

Perpajakan 

(sumber; 

Suminarsasi 

dan 

Supriyadi 

(2011) 

Penerapan 

sistem 

perpajakan 

secara 

menyeluruh ke 

masyarakat 

1. Tarif pajak yang 

diberlakukan di Indonesia 

2. Pendistribusian dana 

yang bersumber dari 

pajak 

3. Kemudahan fasilitas 

sistem perpajakan 

7,8 

 

 

9 

 

10,11 

Interval 

Kepatuhan 

(Sumber: 

Mukharoroh 

(2014)) 

 

1. Kepatuhan wajib pajak 

dalam hal administrasi. 

2. Penghitungan pajak para 

wajib pajak. 

3. Ketepatan waktu wajib 

pajak dalam membayar. 

4. Ketepatan waktu lapor 

wajib pajak. 

5. Teguran terhadap wajib 

pajak. 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

Interval 

Ketepatan 

Pengalokasi

an 

Pengeluaran 

(Sumber 

Syahrina dan 

Pratomo 

(2014)) 

Pemanfaatan 

dana Pajak 

1. Perbaikan jalan rusak 

2. Pembangunan jalan tol 

3. Penyelenggaraan 

pendidikan nasional 

4. Pemeliharaan kesehatan 

masyarakat 

5. Penanggulangan bencana 

alam 

6. Penyelenggaraan 

pertahanan keamanan 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

Interval 
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Etika 

Penggelapan 

Pajak 

(sumber: 

Suminarsasi 

dan 

Supriyadi 

(2011)) 

 

1. Penerapan tarif pajak dan 

pentingnya kerjasama 

yang baik antara fiskus 

dan WP 

2. Pengggelapan dianggap 

beretika karena 

pelaksanaan hukum yang 

mengaturnya lemah dan 

terdapat peluang terhadap 

WP dalam melakukan 

pengggelapan pajak 

3. Integritas atau mentalitas 

aparatur 

perpajakan/fiskus dan 

pejabat pemerintah yang 

buruk serta 

pendiskriminasian 

terhadap perlakuan pajak 

4. Konsekuensi melakukan 

penggelapan pajak 

 

23,24,25 

 

 

26,27 

 

 

 

 

 

 

28,29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Interval 

Sumber: Diolah dari berbagai referensi 

3.7 Uji Kualitas Data 

3.7.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisioner 

penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan 

koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan 

item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item 

penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali,2011). 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner penelitian yang 

merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2011), 

kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan 
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menghitung besarnya nilai Cronbach’s alpha masing-masing instrumen dari suatu 

variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach’s Alpha 

lebih dari 0,6 (Ghozali, 2013). 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Indikator 

model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Menurut 

Ghozali (2006) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik. Jika 

menggunakan grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram. 

 Untuk jumlah sampel yang kecil dapat dibantu dengan melihat normal 

probability plot, membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji normalitas 

residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis: 

1) H0: Data residual terdistribusi normal 

2) HA: Data residual tidak terdistribusi normal 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

bebas dari multikolinieritas. Terdapat beberapa indikator untuk mengetahui ada 

atau tidaknya multikolinieritas pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua 
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dilihat dari variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 2006). Dalam definisi 

sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan 

diregresi terhadap variabel bebas lainnya (Ghozali, 2006). Jika antara variabel 

independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (R
2
> 0,90) menandakan adanya 

multikolonieritas. 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada 

model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara pengamatan satu dan 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID) dapat dideteksi ada tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pola 

tertentu yang timbul teratur menunjukkan terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi penelitian. Untuk memperkuat uji scatterplot terdapat cara lain yaitu 

dengan pengujian statistik uji park. Apabila variabel independen memiliki tingkat 

signifikasinya melebihi 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model regresi. 

3.9 Uji Hipotesis 

 Dalam menganalisis hipotesis penelitian ini, metode analisis data yang 

digunakan adalah Uji Regresi Berganda. Uji regresi ini digunakan untuk 

menganalisis lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2006). Persamaan 

regresi yang dirumuskan adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ε 
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Keterangan : 

Y = Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak 

α = konstanta 

β = koefisien regresi linier 

X1 = Keadilan 

X2 = Sistem Perpajakan 

X3 = Kepatuhan 

X4 = Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran 

ε = error 

 Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan 

secara statistik apabila Ho ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila 

hasil uji statistiknya menunjukkan H0 (hipotesis awal) diterima (Ghozali, 2006). 

Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik, dapat 

diukur dari besarnya nilai koefisien deterninan, nilai statistik F dan nilai statistik 

t. 

3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t digunakan menguji 

pengaruh variabel independen masing-masing. Dengan menggunakan t tabel, 

pada uji t, nilai t yang dihitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel. 

Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hipotesis awal diterima dan HO 
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ditolak. Sebaliknya, apabila besarnya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel 

maka hipotesis awal (Ha) ditolak dan HO diterima (Ghozali, 2011). 

3.9.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat 

menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Nilai koefisien R2 antara nol 

dan satu. Nilai R2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel 

independen (bebas) dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas 

(Ghozali, 2011). Nilai mendekati satu, berarti hampir semua variabel dependen 

dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen. 


