
34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini meneliti tiga faktor yang diperkirakan mempengaruhi 

motivasi wajib pajak. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat 

motivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah sistem administrasi 

perpajakan modern, kualitas pelayanan dan penyelewengan pajak terhadap 

motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lokasi penelitian 

untuk mengambil data ini adalah di wilayah Pekanbaru. Peneliti akan 

melaksanakan penelitian ini terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat 

berdasarkan fenomena dan dapat diukur dari suatu populasi tertentu. Sedangkan 

jenis data penelitian ini adalah data ordinal (variabel X1, X2, X3, dan Y). Data 

ordinal adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori dan memiliki 

peringkat. 

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang berasal dari sumber pertama yaitu peneliti mengumpulkan 

data langsung dari para responden. Dalam penelitian ini, data primer diambil 

dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor 
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Pelayanan Pajak. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Alasan peneliti menggunakan kuesioner adalah 

untuk mendapatkan data yang akurat yang langsung berasal dari sumber utamanya 

tanpa adanya perantara. 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

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 (Sugiyono, 2012:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Senapelan Pekanbaru dengan 

karakteristik WPOP yang terdaftar sampai tahun 2016 yang berjumlah 93.949 

orang. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah anggota sampel sering 

dinyatakan dengan ukuran sampel. Dalam penelitian kuantitatif salah satu bagian 

yang penting adalah menentukan berapa banyak jumlah sampel yang akan diambil 

karena sampel sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan. 

Semakin besar jumlah sampel yang mendekati populasi, maka peluang kesalahan 
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semakin kecil dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel yang menjauhi 

populasi, maka peluang kesalahan semakin besar. 

Setelah didapatkan hasil populasi, maka digunakanlah rumus Slovin 

(1960) dalam Andriani (2016), caranya adalah sebagai berikut: 

n = 
 

       
 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel/responden penelitian 

N = Jumlah populasi secara keseluruhan 

e  = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (10%) 

Penggunaan nilai kritis 0,1 (10%) dikarenakan jumlah populasi yang besar 

dan untuk meminimalisir kesalahan generalisasi pada sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

Perhitungan sampel berdasarkan Rumus Slovin: 

n = 
      

               
 

n = 99,894 (dibulatkan menjadi 100) 

Sehingga didapatkan hasil akhir dari perhitungan menggunakan rumus 

Slovin diatas, dengan jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu sebanyak 100 

responden. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai 

sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 
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memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Purposive sampling 

dalam memilih sampelnya menggunakan kriteria-kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan sampel adalah: 

- Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT. 

- Wajib pajak orang pribadi yang dipilih adalah PPh yang terutang dihitung 

dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh pada akhir tahun, dan 

besarnya PPh yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun (PPh Pasal 

29). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan ( library reseacrh )  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan 

langsung dengan variabel penelitian. 

2. Penelitian Lapangan ( field research )  

Penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan penelitian langsung di lapangan. Dengan penelitian di lapangan, peneliti 

dapat mengumpulkan data-data primer yang diperoleh dari hasil pengisian 

kuesioner oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. 
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Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan 

skala model likert. Skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

variabel tersebut dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek. 

Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan/pernyataan yang menyatakan objek yang 

hendak diungkap dengan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju 

(STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Masing-masing 

jawaban dari 5 (lima) alternatif jawaban yang tersedia diberi bobot nilai (skor) 

sebagai berikut: 

Tabel III.1 

Skor Jawaban Responden 

 

No. Jawaban Responden Skor 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen adalah sistem administrasi perpajakan 

modern, kualitas pelayanan dan penyelewengan pajak. Sedangkan variabel 

dependen adalah motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Untuk memperjelas batasan variabel-variabel tersebut, maka perlu penegasan 

secara operasional dalam bentuk definisi operasional variabel. Pada bagian ini 

akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut 

dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.  
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3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negative (Sekaran,2009). 

Jika terdapat variabel bebas maka variabel terikat juga hadir, kemudian setiap 

kenaikan dalam variabel bebas terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh variabel 

bebas. Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu : 

3.5.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)  

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau 

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan 

sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, 2004) dalam 

Ghania (2010). 

Pengukuran variabel sistem administrasi perpajakan modern ini 

menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan penelitian terdahulu yang 

dikembangkan oleh (Nurul Ghania, 2010). Instrumen tersebut terdiri dari 

pernyataan-pernyataan mengenai informasi yang berhubungan dengan sistem 

administrasi perpajakan modern yang indikatornya adalah struktur organisasi, 

prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Kuesioner ini 

menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju). 

3.5.1.2 Kualitas Pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kualitas jasa/pelayanan yang 

optimal akan mampu memenuhi harapan wajib pajak sehingga memberikan 



40 
 

kepuasan kepada wajib pajak. Secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan 

perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator: keandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati,dan bukti fisik (Lasmauli Nurita Manalu, 2012). 

Pengukuran variabel kualitas pelayanan ini menggunakan instrumen 

kuesioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh 

(Lasmauli Nurita Manalu, 2012). Instrumen tersebut terdiri dari pernyataan-

pernyataan mengenai informasi yang berhubungan dengan kinerja pelayanan 

perpajakan, dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 

5 = sangat setuju). 

3.5.1.3 Penyelewengan Pajak (X3) 

Penyelewengan pajak adalah sikap, cara, proses menyimpang atau 

penyalahgunaan dana yang digunakan oleh mafia pajak terhadap dana pajak yang 

dibayar oleh wajib pajak (Irawan, 2013). 

Pengukuran variabel penyelewengan pajak ini menggunakan instrumen 

kuesioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Devi 

Andriani (2016). Instrumen tersebut terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai 

informasi yang berhubungan dengan penyelewengan pajak yang indikatornya 

adalah informasi, peristiwa, penting, menarik, dan efek dari penyelewengan pajak, 

dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat 

setuju). 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel Dependen, adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain atau variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2014:63) dalam Andriani 
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(2016). Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai variabel terikat. Yang 

menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Y). Motivasi wajib pajak adalah 

kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan yang diukur 

berdasarkan indikator self assessment system, melaksanakan pembukuan, 

pelaksanaan pemeriksaan, dan melaksanakan setoran pajak (Nurul Ghania, 2010). 

Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = 

sangat setuju). 

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen yang terdiri dari 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan 

Penyelewengan Pajak (X3) serta satu variabel dependen (Y) yaitu Motivasi Wajib 

Pajak. 

Tabel III.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Butir 

Pertanyaan 

Skala 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

(Variabel X1) 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern adalah 

penyempurnaan 

atau perbaikan 

kinerja  

administrasi 

baik secara 

individu, 

kelompok, 

maupun 

kelembagaan 

agar lebih 

efisien, 

ekonomis, dan 

- Struktur organisasi 

- Prosedur organisasi 

- Strategi organisasi 

- Budaya organisasi 

 

Sumber: 

(Nurul Ghania, 

2010) 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

7,8,9,10 

 

11,12 
 

Likert  
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cepat dengan 

memanfaatkan 

sistem 

informasi dan 

teknologi yang 

handal dan 

terkini 

(Nasucha, 

2004) dalam 

Ghania (2010) 

Kualitas 

pelayanan 

(Variabel X2) 

Kualitas 

pelayanan 

didefinisikan 

sebagai kualitas 

jasa/pelayanan 

yang optimal 

akan mampu 

memenuhi 

harapan wajib 

pajak sehingga 

memberikan 

kepuasan 

kepada wajib 

pajak  

(Lasmauli 

Nurita  Manalu, 

2012). 
 

- Kehandalan 

(Reliability) 

- Ketanggapan  

(Responsiveness) 

- Jaminan 

(Assurance) 

- Kepedulian 

(Empathy)  

- Bukti  Fisik 

(Tangible) 

 

 

Sumber:  

(Lasmauli Nurita  

Manalu, 2012). 

 

 
 

1,2,3,4 

 

5,6 

 

7,8,9 

 

10,11 

 

12,13,14 

 
 

Likert  

Penyelewengan 

Pajak 

(Variabel X3) 

Penyelewengan 

pajak adalah 

sikap, cara, 

proses 

menyimpang 

atau 

penyalahgunaan 

dana yang 

digunakan oleh 

mafia pajak 

terhadap dana 

pajak yang 

dibayar oleh 

wajib pajak  

(Irawan, 2013). 

- Informasi 

- Peristiwa 

- Penting 

- Menarik 

- Efek dari 

penyelewengan 

pajak 

 

Sumber:  

Devi Andriani 

(2016) 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Likert  
 

Motivasi Wajib 

Pajak  

(Variabel Y) 

Motivasi wajib 

pajak adalah 

kemauan wajib 

- Self assessment 

system 

- Pelaksanaan 

1,2,3,4 

 

5,6 

Likert  
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pajak untuk 

melakukan 

kewajiban 

dalam 

perpajakan 

yang diukur 

berdasarkan 

indikator self 

assessment 

system, 

melaksanakan 

pembukuan, 

pelaksanaan 

pemeriksaan 

dan 

melaksanakan 

setoran pajak 

(Nurul Ghania, 

2010). 

pembukuan 

- Pelaksanaan 

setoran pajak 

- Pelaksanaan 

pemeriksaan 

 

Sumber:  

(Nurul Ghania, 

2010) 
 

 

7 

 

8,9,10,11 

 
 

 

3.6 Metode Analisis Data  

3.6.1 Uji Kualitas Data  

Untuk melakukan uji kualitas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner, uji Validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari 

tampilan output SPSS menunjukan bahwa korelasi antara masing-masing 

indikator terhadap total skor konstruk menunjukan hasil yang signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan/pernyataan adalah valid. 

Uji Validitas yang digunakan adalah Pearson corellation yaitu jika syarat 

minimum suatu item dianggap valid adalah signifikan pada 0,05 (Ghozali, 2011).  
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja.  

Pengukuran one shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan/pernyataan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan/pernyataan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a) (Ghozali, 2011). Menurut 

Nunnaly (1978) dalam Ghozali (2011), instrumen penelitian dapat dikatakan 

handal (reliable) jika Cronbach Alpha > 0,60  

3.6.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, 

variabel  terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran data pada 

sumbu diagonal atau grafik. Jika data menyebar disekitar dan mengikuti garis 

diagonal, maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data tidak 

menyebar dan tidak mengikuti garis diagonal, maka data tersebut tidak memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2012:110). Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
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distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal dan uji statistik (Ghozali, 2012:160). 

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Terdapat tiga uji asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat 

penggunaan metode regresi. Asumsi tersebut adalah multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi 

yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi. 

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji 

multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang 

mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala 

multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Cara 

untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat 

nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena 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). 
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3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variabel dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2012:139). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot atau pola 

diagram pencar (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot membentuk pola tertentu seperti 

titik-titik yang teratur (berkembang, menyebar kemudian menyempit) hal ini 

berarti terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 

3.7 Teknik Analisa Data 

3.7.1  Analisis Regresi Berganda 

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih 

mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah 

diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi 

berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi 

berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-

masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-
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sama. Metode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel 

dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui 

besarnya (Santoso, 2004:163). Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu persamaan 

linier (Indriantoro dan Supomo, 2014:211) dalam Andriani (2016). Variabel 

independen terdiri dari sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan 

dan penyelewengan pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah motivasi 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga rumus regresi 

berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3+ e 

Keterangan : 

Y  : Motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

a   : Konstanta 

β   : Koefisien 

β1 : Koefisien regresi sistem administrasi perpajakan modern  

β2 : Koefisien regresi kualitas pelayanan  

β3  : Koefisien regresi penyelewengan pajak  

X1 : Variabel sistem administrasi perpajakan modern 

X2 : Variabel kualitas pelayanan 

X3 : Variabel penyelewengan pajak 

e : Kesalahan pengganggu (error) 

Arti koefisien β adalah jika nilai β pisitif (+), maka hal tersebut 

menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. 



48 
 

Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan 

diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika 

nilai β negative (-), maka hal tersebut menunjukkan hubungan yang berlawanan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap 

peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya 

nilai variabel terikat, dan sebaliknya. 

3.8 Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 

sebesar α = 0,05. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

- Jika angka sig. > tingkat kesalahan ( a = 0,05 ), maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

- Jika angka sig. < tingkat kesalahan ( a = 0,05 ), maka Ho ditolak dan Ha di 

diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.9 Analisis Koefisien Determinasi ( Adjusted R
2
). 

Menurut Ghozali (2012:177) menyatakan uji koefisien determinasi 

bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan 

variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Determinasi (R
2
) adalah 

determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya pengaruh variabel bebas 

yang telah disebabkan dari pengaruh error term secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Adjusted R² ini digunakan karena variabel bebas dalam 

penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang 

diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam 

membuat estimasi. Semakin besar angka Adjusted R², maka semakin baik model 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Jika Adjusted R² semakin kecil, berarti semakin lemah model tersebut 

untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya. 

Nilai koefisien determinasi R
2
 dimaksudkan untuk mengetahui persentase 

besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Jadi, uji koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel 

independen (sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan 

penyelewengan pajak) terhadap variabel dependen (motivasi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya) yaitu dengan mengkuadratkan koefisien 

korelasi. Perhitungan dari koefisien determinasi secara simultan sebagai berikut: 

KD = R
2
 x 100% 


