
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 

pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat 

subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data 

primer ini didapat dari data hasil pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data 

kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukan nilai 

terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data 

runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu 

periode tertentu. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

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, Sugiono 
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(2013:199). Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, Sugiono (2013:120). Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode convenience sampling, 

yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan 

memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk 

diukur dan bersifat kooperatif. Sampel yang di ambil yaitu Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru 

Tampan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka 

untuk menentukan jumlah sampel diukur dengan perhitungan slovin. Rumus 

perhitungan slovin sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n = Jumlah ukuran sampel 

N = Jumlah populasi / 1 + N (e)
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e = Error yang diterima (10%) 
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Dengan demikian besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebesar 99,94 responden. Apabila dilakukan pembulatan menjadi 

100 responden. Pengambilan sampel dilakukan sesuai proporsinya, sehingga 

sudah terpenuhi jumlah responden yang dimaksud dengan karakteristik 

tertentu. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sesuai rumus 

slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut. Kuesioner ini ditujukan kepada subjek pajak yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas 

data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

 

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, 

dan skewness (kemenangan distribusi). 

 

3.4.2 Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut 

Ghozali (2011:52) 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 diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi 

dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai 

berikut: 

(1) Jika rhitung > rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

(2) 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) (Priyatno, 2010:94). 

b. Uji reliabilitas 
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Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data 

dalam jangka waktu tertentu, yaitu waktu mengetahui sejauh mana 

pengukuran yang dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas ini 

bertujuan untuk melihat konsistensi. 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah 

dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel 

independen (bebas) berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distibusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis One-Sampel 

Kolmogorov Smirnov. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan 

data kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 ; maka distribusi data normal 

2) Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 ; maka distribusi data tidak normal. 
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Selain mengggunakan analisis One-Sampel Kolmogorov 

Smirnov, 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 pada 

sumbu diagonal grafik. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu 

model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). 

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerace yang rendah sama dengan nilai 

VIF=1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:106). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

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

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011:139). 



 55 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah di dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan 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 lainnya (Ghozali, 2005). 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data time series karena gangguan pada seorang 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). 

Untuk mendekati ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian 

Durbin-Watson (uji DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi adalah: 

1) Bila DW terletak antara batas atas (Upper bound/dU) dan 4-dU, 

maka tidak ada autokorelasi. 

2) Bila DW lebih rendah daripada batas bawah (Lower bound/dL) 

maka ada autokorelasi positif. 

3) Bila nilai DW lebih besar dari 4-dL maka ada autokorelasi negatif. 

4) Bila nilai DW terletak antara (4-dU) dan diantara (dL-dU) maka 

hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
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5) Bila nilai DW terletak antara (dL-dU) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

a. 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: sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap satu variabel dependen yaitu, persepsi WP 

mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan 

dengan derajat kepercayaannya. 

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka 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 (Ghozali, 2011:101). 

b. Uji Statistik Fisher (F) 

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan 

apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel 

independen, yaitu: sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi 

kecurangan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi WP 
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mengenai penggelapan pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 

0,05, dapat disimpulkan: 

1) 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. 

2) 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 (Ghozali, 2011:98). 

c. Uji Persamaan Linier Berganda 

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen (X1,X2,…Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi 

besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen 

yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini 

digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara 

kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen, yaitu sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi 

kecurangan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu persepsi WP 

mengenai penggelapan pajak, adapun rumus yang digunakan: 
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Y  = Penggelapan Pajak 

X1  = Sistem Perpajakan 

X2  = Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan 

β0   = Bilangan Konstanta  

β1, β2  = Koefisien arah regresi 

a  = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) 

e  = error yang ditolerir (5%) 

d. Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada 

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya 

nilai (Adjusted R
2
) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas 

yaitu sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan serta 

pengaruhnya terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak. Nilai 

(Adjusted R
2
) mempunyai  interval  antara  0 dan 1. Jika niali Adjusted 

R
2 

bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R
2
) bernilai 

kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

Y = a + β1 X1 + β2 X2+e 
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antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data  runtun waktu 

(time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang 

tinggi (Ghozali, 2011:97) 

 

3.5 Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Independen 

a. Sistem Perpajakan (X1) 

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. 

Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk 

melaksanakan kegotoroyongan 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, 
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sederhana, dan mudah dipahami anggota masyarakat atau WP (Siahaan, 

2010). 

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Irma (2013) dengan 

menggunakan skala likert. Setiap responden diminta menjawab 5 item 

pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat 

setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. 

b. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X2) 

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase 

kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan 

perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak 

sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Ketika seseorang 

menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan 

cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti 

tidak melakukan penghindaran pajak, karena ia takut jika ketika 

diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan 

dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada 

pajak yang sebenarnya harus ia bayar. 

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah 

persepsi responden, terhadap seberapa mungkin suatu kecurangan yang 

dilakukan Wajib Pajak dapat dideteksi oleh para Wajib Pajak. Skor 1 
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diberikan ketika responden menganggap sama sekali tidak mungkin 

kecurangan yang dilakukan terdeteksi, hal ini ditunjukan dengan 

jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan skor 5 diberikan ketika 

responden menganggap bahwa terdeteksinya kecurangan sangat 

mungkin untuk diketahui pemeriksa pajak, hal ini ditunjukan dengan 

jawaban Sangat Setuju (SS). Variabel ini diukur menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ayu (2009), Suminarsasi (2011), 

dan Irma (2013) menggunakan skala likert. Setiap responden diminta 

untuk menjawab 5 item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin 

penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak 

setuju, (5) Sangat tidak setuju. 

 

3.5.2 Variabel Dependen 

a. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y) 

Mardiasmo (2009) 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 dapat 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. 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Irma (2013). Variabel ini 
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diukur dengan berdasarkan aspek sistem perpajakan, dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan serta diukur menggunakan skala likert yang 

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

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

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Butir 

Pertanyaan 

Sistem 

Perpajakan 

(X1) 

(Sumber: 

Supriyadi dan 

Suminarsasi 

(2011)) 

Penerapan 

sistem 

perpajakan 

secara 

menyeluruh 

kepada 

masyarakat 

1. Tarif pajak yang diberlakukan di 

Indonesia 

2. Pendistribusian dana yang 

bersumber dari pajak 

3. Kemudahan fasilitas sistem 

perpajakan 

1, 2 

 

3 

 

4, 5 

Kemungkinan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

(X2) 

(Sumber: Ayu 

dan Hastuti 

(2009), 

Supriyadi dan 

Suminarsasi 

(2011)) 

Pemeriksaan 

pajak 

1. Masyarakat memenuhi 

kewajibannya atas dasar karena 

takut terhadap hukum 

2. Diterapkannya pemeriksaan 

pajak untuk mengidentifikasi 

adanya kecurangan 

1, 2 

 

 

3, 4, 5 

Persepsi 

Wajib Pajak 

Mengenai 

Penggelapan 

Pajak (Y) 

(Sumber: 

Supriyadi dan 

Suminarsasi 

(2011)) 

 1. Penerapan tarif pajak dan 

pentingnya kerjasama yang baik 

antara fiskus dan WP 

2. Penggelapan pajak dianggap etis 

karena pelaksanaan hukum yang 

mengaturnya lemah dan terdapat 

peluang terhadap WP dalam 

melakukan penggelapan pajak 

3. Integritas atau mentalitas 

aparatur perpajakan/fiskus dan 

pejabat pemerintah yang buruk 

serta pendiskriminasian terhadap 

perlakuan pajak 

4. Konsekuensi melakukan 

penggelapan pajak 

1, 2, 3 

 

 

4, 5 

 

 

 

 

6, 7 

 

 

 

 

8 

 

 


