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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

  Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Ternate. Subyek penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan norma 

subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penggelapan pajak. Dengan sampel 

sebanyak 100 orang responden. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Ternate, rata-rata jumlah Wajib Pajak orang pribadi tahun 2014 tercatat 

sebanyak 67.276 Wajib Pajak orang pribadi yang efektif. Untuk menentukan 

beberapa jumlah sampel yang akan diambil dalam  penelitian ini, maka dapat 

menggunakan rumus slovin (Husein, 2011).  Adapun rumus slovin sebagai berikut: 

     

 Keterangan: 

 n : jumlah sampel 

 N : jumlah populasi 

 e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

n =  67.276 

        1+67.276 (10%)2  

n = 99,85 dibulatkan 100 
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B. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer 

ini menggunakan metode survey, yaitu dengan membagi instrument kuesioner pada 

seluruh responden. instrument kuesioner mencakup pertanyaan mengenai keadilan, 

sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode convenience sampling, yang mana anggota sampel yang dipilih berdasarkan 

kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah 

untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan datadengan menyebarkan 

kuesioner yang berisikan pernyataan dan akan dijawab oleh Wajib Pajak orang 

pribadi. Peneliti menggunakan skala likert, dengan rincian sebagai berikut : 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Ragu-ragu (R) Setuju (S) Sangat Setuju 

(SS) 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

• Definisi Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah petunujuk bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu keadilan, 

sistem perpajakan, norma subjektif, dan kepatuhan Wajib Pajak. Definisi 

operasional dalam penelitian ini yaitu: 

a. Keadilan 

Pris (2010) berpendapat bahwa keadilan merupakan ciri/perbuatan atau 

perlakuan yang tidak semaunya atau tidak memihak atas sistem perpajakan 

yang ada. 

Adapun aspek keadilan menurut (Siahaan, 2010) adalah keadilan, dalam 

penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan 

perpajakan, keadilan dalam penggunaan uang pajak. 

Terdapat 6 item pernyataan dari variabel keadilan dan diukur menggunakan 

skala likert. 

b. Sistem Perpajakan 

Hartono (2005) menerangkan bahwa sistem merupakan hubungan jaringan 

kerja yang saling berinteraksi antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu 

tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan 

keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan yang berkaitan satu 

sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakannya. 
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Terdapat 5 item pernyataan dari variabel sistem perpajakan dan diukur 

menggunakan skala likert. 

c. Norma Subjektif 

Menurut Jogiyanto Hartono (2007: 42) Norma Subjektif adalah persepsi atau 

pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 

memengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jadi, Norma Subjektif adalah persepsi 

seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. 

Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Norma 

Subjektif dalam penelitian ini berarti sebagai faktor sosial dalam Kepatuhan 

WPOP dalam membayar pajak. 

Adapun indikator norma subjektif menurut Ramayah dan Harun (2005) adalah 

keyakinan dukungan dari peran keluarga, keyakinan dukungan teman, 

keyakinan dukungan dari dosen, keyakinan dukungan dari pengusaha sukses, 

dan keyakinan dukungan dari orang yang dianggap penting. 

Terdapat 4 item pernyataan dari variabel norma dan diukur menggunakan 

skala likert. 

d.  Kepatuhan Wajib Pajak 

Rahayu (2010) dalam Hardaya (2013) mengatakan bahwa “pada prinsipnya 

kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

Hal ini dapat berhubungan dengan kapatuhan Wajib Pajak. Menurut Kiryanto 

(2000) dalam Burhan (2015) mengatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib 

Pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan aturan-aturan perpajakan yang 

diwajibkan atau yang harus dilaksanakan. 

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowak (1989) dalam 

Kiryanto (2000) kewajiban kepemilikan NPWP, mengisi formulir pajak 

dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, membayar pajak 

tepat pada waktunya. 

Terdapat 4 item pernyataan dari variabel kepatuhan Wajib Pajak dan diukur 

menggunakan skala likert. 

e. Penggelapan Pajak 

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) sebagai 

usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang.  

Para Wajib Pajak mengabaikan ketentuan perpajakan yang sudah menjadi 

kewajibannya. Penggelapan pajak ini dilakukan menggunakan cara yang tidak 

legal yaitu dengan mengisi data tidak lengkap ataupun benar dan memalsukan 

dokumen.  

Adapun indikator penggelapan pajak menurut (Rahayu, 2010) tidak 

menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak 
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mendaftarkan diri/menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipungut/dipotong. 

Terdapat 8 item pernyataan dari variabel penggelapan pajak dan diukur 

menggunakan skala likert. 

 

METODE PENGOLAHAN DATA 

1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi 

responden.Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). 

2. Uji Kualitas Data  

 Penelitian ini mengukur setiap variabel apabila menggunakan kuesioner 

 harus dilakukan uji kualitas data dengan uji validitas dan uji realibilitas 

 digunakan untuk mengetahui keakuratan alat ukur dalam mengukur objek. 

a. Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2011:52) bahwa uji validitas merupakan pengujian yang 

menunjukkan valid atau tidak valid dalam kuesioner dan suatu kuesioner 

tersebut dikatakan valid jika semua pertanyaan dalam kuesiner 

mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
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• Jika nilai signifikasi < 0,05 (α = 0,05), maka pertanyaan dinyatakan valid. 

• Jika nilai signifikasi > 0,05 (α = 0,05), maka pertanyaan dinyatakan tidak 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diguanakan untuk mengukur apakah jawaban seorang 

responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Apabila responden 

konsisten menjawab pertanyaan dalam kuesioner maka data tersebut reliabel, 

sedangkan apabila responden tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan 

dalam kuesioner maka data tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2006). 

c. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan menguji dalam model regresi, variabel dependen dan 

variabel independen.Data yang baik adalah data yang pola distribusinya 

normal atau mendekati normal. Jika nilai signifikasi yang dihasilkan > 0,05 

maka dapat dikatakan normal (Ghozali, 2006). 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menunjukkan hubungan linier antar 

variabel bebas dalam regresi. Uji multikolinearitas ini dengan melihat 

Variance Inflantion Factor (VIF) dengan nilai tolerance atas 0,10 dan VIF < 

10, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejaka multikolinearitas (Ghozali, 

20011). 
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c. Uji Heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan 

untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

nilai residual satu pengamatan ke pengamatanyang lain. Model regresi yang 

baik adalahyang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena 

memiliki data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada atau 

tidaknya gangguan dapat dilihat dengan metode chart (diagram scatterplot) 

(Ghozali, 2011). 

3. Uji Hipotesis dan Analisis Data  

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: keadilan, 

sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak satu variabel 

dependen, yaitu penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan 

dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima. (Ghozali, 2011:101). 

b. Uji Statistik Fisher (F)  

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel 

independen, yaitu: keadilan, sistem perpajakan, norma subjektif dan 

kepatuhan Wajib Pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu penggelapan 

pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan 

(Ghozali, 2011:98). 
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c. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda  

 Analisis regresi linier bergandamerupakan hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. dengan menggunakan model 

regresi berganda ini bertujuan dapat memprediksi besar variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel independen yang besarnya sudah 

diketahui, Rahman (2013). 

 

Rumus:  

  Y =  a+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+e 

   Dimana: 

  Y = Etika Penggelapan Pajak 

  X1 = Keadilan 

  X2 = Sistem Perpajakan 

  X3 = Norma Subjektif 

  X4 = Kepatuhan Wajib Pajak 

  b = Bilangan Konstan 

  e = error (10%) 

d. Koefisien Determinan (Adjusted R2) 

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 

independen dalam menerangkan perubahan variasi variabel dependen. 

Koefisien determinan dapat dilihat dari nilai adjusted R2 dan untuk 
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menginterprestasikan seberapa besar nilai koefisien determinan harus 

diubah dalam bentuk presentase (Ghozali, 2006).  


