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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang 

sentral dalam  penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan 

yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari 

hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian ini akan menguji pengaruh 

persepsi self assessment system dan keadilan terhadap tindakan tax evasion di 

pekanbaru. 

 

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. Data primer diperoleh melalui riset kuantitatif dimana riset 

kuantitatif digunakan untuk mengukur data dan biasanya menggunakan 

beberapa bentuk analisis statistik. Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data mengenai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

pada KPP Pratama Pekanbaru tampan. Untuk menjawab masalah yang akan 

diteliti, Peneliti menggunakan kuisioner dalam bentuk pertanyaan tertulis 

yang akan disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 

 

 36 



37 
 

KPP Pratama Pekanbaru tampan. Sedangkan data skunder yang 

digunakan peneliti untuk membantu dalam mengidentifikasi dan 

mendefinisikan masalah adalah dari literatur jurnal, maupun artikel dari 

majalah, koran, dan situs-situs website mengenai objek penelitian. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi yang akan diteliti harus 

didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru. 

Sedangkan sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian 

(subset) dari unit populasi atau semacam miniatur dalam populasinya. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerja 

bebas (non karyawan) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan yang dipilih sebagai sampel. Model yang digunakan 

dalam penentuan sampel adalah dengan menggunakan teknik nonprobability 

sampling dengan teknik Convenience Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti  

dan bersedia menjadi responden di jadikan sampel (Trianto, 2015). 

Berdasarkan statistik kepatuhan wajib pajak 2016, jumlah wajib pajak 

orang pribadi pekerja bebas (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT sebesar 
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5.978 orang. Untuk menentukan jumlah sampel minimal yang harus diambil 

dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

  n = 
 

      

  n = 
     

             
 

  n = 
     

             
 

  n = 
     

       
 

  n = 
     

     
 

  n = 98,35 

 dimana : 

n  =  jumlah sampel 

N =  jumlah populasi 

e  =  batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Misalkan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data dalam bentuk pertanyaan tertulis, baik berupa pilihan jawaban maupun 

pertanyaan essai. Teknik pengumpulan data dengan kuisioner bisa kita 
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lakukan secara langsung, artinya langsung kita berikan kepada responden, 

bisa juga pertanyaan tersebut dikirim via pos dan yang terakhir kita kirim via 

email. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuisioner secara 

langsung di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini di ukur dengan metode pengukuran 

skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu 

kejadian atau keadaan  sosial, dimana variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dapat dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item pertanyaan atau pernyataan. 

Skala likert mempunyai dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan 

positif dan pernyataan negatif. Setiap alternatif jawaban diberi skor dari 

pernyataan tersebut misalnya sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 

= tidak setuju (TS), 3 = kurang setuju (KS), 4 = setuju (S), 5= sangat setuju 

(SS). Untuk pertanyaan negatif, pemberian skor berbanding terbalik dengan 

pernyataan positif. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Self 

Assessment 

System (  ) 

Self Assessment System 

yaitu suatu sistem 

pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung 

jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung, 

memperhitungkan, 

membayar dan 

melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus 

dibayar (Waluyo, 2011). 

1. Mendaftarkan 

diri ke kantor 

pelayanan pajak 

2. Menghitung 

pajak oleh wajib 

pajak 

3. Membayar pajak 

dilakukan 

sendiri oleh 

wajib pajak 

4. Pelaporan 

dilakukan oleh 

wajib pajak 

(Rahayu, 2010)  

Ordinal  

Keadilan      Adil dalam peraturan 

perundang-undangan 

diantaranya mengenakan 

pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan 

masing-masing. 

Sedangkan adil dalam 

pelaksanaanya yakni 

dengan memberi hak 

kepada wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, 

penundaan pembayaran 

dan mengajukan banding 

kepada majelis pajak 

(Mardiasmo, 2009). 

1. Prinsip manfaat 

dari uang yang 

bersumber dari 

pajak 

2. Prinsip 

kemampuan 

dalam 

membayar 

kewajiban pajak 

3. Keadilan 

horizontal dan 

keadilan vertikal 

dalam 

pemungutan 

pajak 

4. Keadilan dalam 

penegakan 

hukum pajak 

(Siahaan, 2010) 

 

Ordinal  

Tax Evasion 

(Y) 

Tax Evasion merupakan 

usaha aktif wajib pajak 

dalam hal mengurangi, 

menghapus, manipulasi 

ilegal terhadap utang 

pajak atau meloloskan diri 

untuk tidak membayar 

1. Menyampaikan 

SPT dengan 

tidak benar 

2. Tidak 

menyampaikan 

pajak yang telah 

dipungut dan 

Ordinal 
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pajak sebagaimana yang 

telah terutang menurut 

aturan perundang-

undangan  (Rahayu, 

2010). 

dipotong 

3. Tidak mendaftar 

atau 

menyalahgunaka

n NPWP atau 

pengukuhan 

PKP 

4. Berusaha 

menyuap fiskus 

   (Audia, 2015) 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, uji hipotesis t, dan analisis regresi berganda. 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Priyatno (2012) Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan statistik data berupa mean, sum, standar deviasi, 

variance, range, dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah 

normal atau tidak dengan ukuran skewness dan kurtosis. Dalam penelitian 

ini pengujian data dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

persepsi self assessment system dan keadilan terhadap tindakan 

penggelapan pajak (tax evasion). 

3.6.2. Uji Kualitas Data 

3.6.2.1. Uji Validitas 

Menurut Trianto (2015) uji validitas adalah bukti bahwa 

instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah 

konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Uji validitas 
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bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan, 

valid tidaknya item pernyataan dapat dilihat dari membandingkan nilai r-

hitung dengan nilai r-tabel, data dikatakan valid jika r-hitung lebih besar 

dari r-tabel. 

3.6.2.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Trianto (2015)  uji reliabilitas dilakukan untuk melihat 

sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap suatu subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama 

artinya mempunyai konsistensi pengukuran yang baik. Nilai reliabilitas 

dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpa. Reliabilitas yang tinggi 

ditunjukan dengan nilai cronbach alpa 1.00 dan nilai reliabilitas 

dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai cronbach alpa  

besar dari 0,70 (>0,70). 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.. 

3.6.3.1. Uji Normalitas  

Menurut Trianto (2015) uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya uji 

normalitas membandingkan antar data yang kita miliki dengan 

berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama 
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dengan data kita.  Jika nilai Sig. pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih 

besar dari 0,05 (Sig.>0,05) maka data tersebut berdistribusi normal. 

3.6.3.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Trianto (2015)  uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu (disturbance term) pada periode t dan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan 

dengan melakukan uji Durbin-Watson. 

a. Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4-dU, koefisien 

korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi 

b. Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien korelasi lebih besar 

daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi positif 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-dL, koefisisen korelasi lebij kecil 

daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak diantara 4-Du dan 4-dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada saat mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik 

Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang 
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bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak 

ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3.4. Uji Multikolinieritas 

Menurut Trianto (2015)  Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah 

multikorelasi atau tidak. Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat 

tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel 

bebas. . Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas jika nilai    yang 

dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. Jika korelasi diantara variabel bebas 

sangat tinggi (>0,90) hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

Dan jika nilai VIF <10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. 

3.6.4. Uji Hipotesis Penelitian  

Menurut Ghozali, (2013) pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji 

Statistik t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing 

independen yaitu: self assessment system dan keadilan terhadap satu 

variabel dependen, yaitu tax evasion maka nilai signifikan t dibandingkan 

dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka 
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Ho diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, 

maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.6.5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Priyatno (2012) Regresi linear berganda adalah analisis 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel 

dependen dengan menggunakan variabel independen. Bentuk umum 

persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1 + b2X2+e 

Dimana : 

   Y : tax evasion 

   X1 : self assessment system 

   X2 :  keadilan 

   a :  Konstanta 

   e :  Galat (Error) 

                 b1,b2 : Koefisien regresi. 

 

 

 

 

 

 


