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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek/ Subjek Penelitian 

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Subjek yang digunakan yaitu wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Pekanbaru Tampan. Menurut Sugiono (2014) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode Convenience sampling, Pengambilan sampel yang 

mudah  (convenience sampling)  merupakan  pengumpulan informasi dari anggota 

populasi yang dengan  senang  hati  bersedia memberikannya  (Sekaran, 2011). 

Jumlah sampel diukur dengan perhitungan slovin, rumus dari perhitungan slovin 

sebagai berikut: 

n = N / 1 + N (moe)
2 

keterangan: 

n : Jumlah ukuran sampel 

N : Jumlah Populasi 

45 
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Moe : Tingkat kesalahan maksimum yang masih bisa ditolerir (10%) 

Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP terdaftar 

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2018 sebanyak 169.059 orang. 

Sedangkan untuk jumlah sampel diukur dengan perhitungan slovin, rumus dari 

perhitungan slovin sebagai berikut: 

n = N / 1 + N (moe)
2  

   = 169.059 / 1 + 169.059 (0,1)
2
 

   = 169.059 / 169.060 (0,01) 

   = 169.059 / 1.690,6 

   = 99,99 / 100 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 99,99, untuk memudahkan perhitungan selanjutnya maka 

dibulatkan menjadi 100 responden.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik 

sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer  diperoleh dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi dari para responden. 
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Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa buku dan 

majalah, publikasi pemerintah dan sebagainya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei 

kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang dibagikan kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

Kuesioner yang disebarkan bersifat tertutup. Dimana dalam kuesioner telah 

disediakan  alternatif-alternatif jawaban lnstrumen berupa lembar daftar 

pertanyaan skala untuk mengukur pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, 

teknologi dan informasi, tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak dengan menggunakan skala Likert (1-5). 

3.5 Instrumen Penelitian dan Skala Pengukuran 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Dengan demikian jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian akan 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). 

Skala pengukuran menurut (Sugiyono, 2014) merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai 

variabel yang diukur dengan isntrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. 
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Penelitian ini  menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data dari 

responden mengenai variabel yang diteliti, kemudian di olah menggunakan data 

statistik (SPSS) untuk diambil kesimpulan dari suatu hasil. Adapun indikator dan 

skala pengukuran variabel dijabarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel Indikator Skala Instrumen 

Independen: 

Pemahaman  

(X1) 

 

 

Wahyu 

Rachmadi 

(2014), 

Trias Maya 

Sari (2015)  

1. Tingkat pengetahuan tentang 

kewajiban wajib pajak 

2. Tingkat pengetahuan tentang hak 

sebagai wajib pajak 

3. Tingkat pengetahuan mengenai 

sanksi pajak 

4. Tingkat pengetahuan mengenai 

tarif pajak 

5. Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  

tentang  peraturan  perundang-

undangan 

Likert Kuesioner 

Sistem 

Perpajakan 

(X2) 

 

Irma Suryani 

Rahman 

(2013), 

Bahari (2016) 

1. Kepercayaan diberikan kepada 

wajib pajak untuk mendaftarkan 

diri, menghitung, menyetor dan 

melaporkan kewajiban 

perpajakannya. 

2. Pendistribusian dana yang 

bersumber dari pajak 

3. Prosedur sistem perpajakan 

4. Sosialisasi Direktorat Jenderal 

pajak 

Likert Kuesioner 

Teknologi dan 

Informasi 

(X3) 

 

Charles Silaen 

(2015) 

Ika Fitriyanti, 

dkk (2017) 

1. Ketersediaan teknologi yang 

berkaitan dengan perpajakan 

2. Memadainya teknologi yang 

berkaitan dengan perpajakan 

3. Akses informasi perpajakan yang 

mudah 

4. Pemanfaatan fasilitas teknologi 

informasi perpajakan 

Likert Kuesioner 

Tarif Pajak 

(X4) 

 

Dian Maya 

Sari (2016) 

1. Prinsip kemampuan dalam 

membayar pajak dan tarif pajak 

yang diberlakukan di Indonesia 

Likert Kuesioner 

Dependen: 1. Penerapan tarif pajak  Likert Kuesioner 
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Persepsi Wajib 

Pajak 

Mengenai 

Penggelapan 

Pajak  

(Y) 

 

Auliya Ulfa 

(2015) dan 

Trias Maya 

Sari (2015) 

2. Penggelapan pajak akan terjadi 

apabila hukum yang mengaturnya 

lemah dan adanya peluang wajib 

pajak untuk melakukannya. 

3. Pajak sesuai kemampuan dalam 

membayar kewajiban pajak. 

4. Konsekuensi melakukan 

penggelapan pajak. 

Sumber:Penelitian Terdahulu yang Mendukung 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut (Sugiyono, 2014) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti 

berikut: 

Tabel 3.2 Skor Jawaban Item Kuesioner 

Jawaban Skor 

Sangat setuju (SS) 

Setuju (S) 

Kurang setuju (KS) 

Tidak setuju (TS) 

Sangat tidak setuju (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber: Sugiyono, 2014. Metode penelitian bisnis 
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3.6 Metode Analisi Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik. Pada dasarnya analisis statistik dapat dibedakan 

atas dua macam yaitu, analisis statistik deskriptif sebagai definisi tradisional dan 

analisis statistik inferensial (induktif) yang dianut dalam definisi modern. 

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Adapun analisis statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah 

dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Analisis data ini 

dimaksudkan untuk pengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti, 

mentabulasi data berdasarkan variabel yang diperoleh dari seluruh responden. 

3.6.2 Uji Kaulitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Menurut  Ghozali  (2011)  uji  validitas  digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan  valid  jika  

pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  
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diukur  oleh  kusioner  tersebut. Pengujian  menggunakan  dua  sisi  dengan  taraf  

signifikasi  0,05.  Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a)  Jika  rhitung ≥ rtabel (uji  2  sisi  dengan  sig.  0,05)  maka  instrumen  atau 

item-item  pertanyaan  berkolerasi  signifikan  terhadap  skor  total 

(dinyatakan valid) 

b)  Jika  rhitung < rtabel (uji  2  sisi  dengan  sig.  0,05)  maka  instrumen  atau 

item-item  pertanyaan  tidak  berkolerasi  signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid).  

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2011). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala/kejadian. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2011) 

suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

Kesalahan bahwa nilai dari kuesioner dapat mencerminkan tingkat pengaruh 

keputusan konsumen secara andal, penelitian yang dilakukan harus menunjukkan 

tingkat keandalan data yang tinggi. Koefisien Cronbach Alpha adalah suatu alat 

analisis penilaian keandalan (realiability test ) dari suatu skala yang dibuat. Cara 

ini untuk menghitung korelasi skala yang dibuat dengan seluruh variabel yang 

ada, dengan angka koefiesien yang dapat diterima yaitu diatas 0,7. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) 

bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu best linier unbiased estimative 
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(BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan regresi harus 

memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik apabila tidak bias, efisien dan 

konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang 

diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak reliable. Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka 

dilakukan uji multikoliniearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

3.6.3.1  Uji Normalitas  

Menurut  Ghozali  (2011)  uji  normalitas  bertujuan  apakah dalam model 

regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai 

kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode  yang  lebih  handal  

untuk  menguji  data  mempunyai  distribusi normal atau tidak yaitu dengan 

melihat  Normal Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data distribusi 

normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. 

3.6.3.2  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah 

dalam suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel –

variabel ini tidak ortogonal (Ghazali,2011). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 
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(Ghozali, 2011). Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka 

dikatakan model regresi bebas dari segala multikolinearitas. 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk mneguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya 

tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda disebut dengan 

Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas 

adalah dengan Scatterplot. Menurut Ghozali (2011), terdapat beberapa kriteria 

dalam analisis yang digunakan ada uji Heteroskedastisitas dengan grafik 

Scatterplot, yaitu: 

a. Jika dapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar ddan menyempit) maka telah terjadi 

Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta terdapat titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.. 

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression) 
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Menurut Ghozali (2011) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pada analisis regresi linier berganda terdapat lebih dari satu variabel 

independen yang akan diuji. Dengan menggunakan level of signifikan sebesar 5%.  

persamaan untuk regresi linier berganda yang digunakan adalah seagai berikut: 

  Y  = α  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak  

α = Konstanta (harga Y, bila X=0) 

β1-β4  = Koefisien Masing-masing Variabel 

X1 = Pemahaman 

X2 = Sistem Perpajakan 

X3 = Teknologi dan Informasi 

X4 = Tarif Pajak 

e = Standard Error 

3.6.5 Uji Hipotesis Penelitian 

Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat dapat digunakan metode 

analisis sebagai berikut: 

3.6.5.1 Uji Statistik t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara signifikan pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

a) Jika thitung < ttabel maka Ho diterima, Ha ditolak. 

b) Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak, Ha diterima. 
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Berdasarkan signifikan dasar pengambilan keputusan adalah: 

a) Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima 

b) Jika signifikan > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak 

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Untuk menguji variabel independen secara bersamaan digunakan Uji F (F 

test) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara bersamaan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

a) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 

b) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (adjusted   ) 

Uji    merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan 

tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti 

terhadap variabel terikat. Nilai    mempunyai nilai range 0 sampai dengan 1 (0 

≤     1). Semakin besar nilai    maka semakin bagus model regresi yang 

digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai    artinya variabel bebas yang 

digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil. 

 


