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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan 

kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota 

Batang.  

B. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat Kuantitatif dimana jenis data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan data primer.  Data primer adalah data yang hanya 

bisa kita dapatkan dari sumber asli, data primer juga harus secara langsung kita ambil dari 

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat yang kita jadikan sebagai responden dalam 

penelitian. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang terdaftar di KPP pratama Kota Batang.  

C. Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengambilan Sampel  

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batang. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang artinya adalah teknik 

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 

menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
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2. Skala Pengukuran 

Penelitian ini memperoleh data dari survey menggunakan kuesioner. Kuesioner 

digunakan dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan variabel-variabel dalam penelitian. Kuesioner diberikan langsung kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batang. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu 

metode analisis lebih dari satu variabel independen. Pertanyaan yang berada dalam 

kuesioner disusun dengan menggunakan format skala likert yang digunakan peneliti untuk 

mengukur sikap maupun persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. 

Dengan itu untuk setiap jawaban akan diberi skor sebagai berikut:   

Tabel 3.1 

               Skor Jawaban Kuesioner Berdasarkan Skala Likert 

No Item Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Didalam kuesioner ini, ketika responden memilih pilihan sangat setuju, maka 

perilaku penggelapan pajak dpersepsikan sebagai perilaku yang tidak etik dilakukan 

didalam pelaksanaan perpajakan.  



29 
 

 
 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Penggelapan Pajak  

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang berusaha untuk 

membayarkan pajak terutangnya sekecil mungkin, dengan melanggar ketentuan undang-

undang perpajakan, seperti wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan sebenarnya. 

(Mardiasmo, 2011) menyatakan penggelapan pajak adalah usaha yang dapat dilakukan 

oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-

undang. Melanggar undang-undang di sini dikarenakan penggelapan pajak dilakukan 

dengan cara yang tidak legal. Masih terdapat para wajib pajak yang mengabaikan 

ketentuan formal dari perpajakan yang menjadi kewajibannya, seperti memalsukan 

dokumen, mengisi data pribadi yang tidak lengkap dan tidak benar.  

Variabel penggelapan pajak diukur menggunakan Indikator yang terdiri dari 6 

poin pertanyaan yang mengacu pada penelitian suminarsasi (2011). Indikator penelitian 

tersebut adalah  

1. Perlakuan penggelapan pajak jika tariff yang diperlakukan terlalu tinggi 

2. Pajak yang di dapat tidak dikelola untuk kepentingan umum 

3. Manfaat yang diterima Wajib Pajak atas pajak yang dibayarkan 

4. Hukum mengenai perpajakan lemah 

5. Adanya diskriminasi dalam perhitungan perpajakan 

6. Kinerja yang buruk dari aparat pajak dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh 

aparat pajak. 
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2. Pemeriksaan pajak 

Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-undang ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

yang menghimpun dan mengolah data, eterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak 

yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang terdiri dari 4 (empat) item 

pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Ardian dan Pratomo (2015). Indikator nya adalah: 

1. Pemeriksaan pajak perlu karena untuk menguji apakah Wajib Pajak patuh terhadap pajak 

2. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila adanya dugaan tentang pajak 

3. Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan baik 

4. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan rutin dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak 

3. Teknologi dan Informasi perpajakan 

Semakin berkembangnya media layanan yang dapat diakses oleh seorang Wajib 

Pajak tentang kebutuhan terhadap informasi perpajakan dapat dilayani lewat beberapa 

media layanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu yang dapat dijadikan 

sebagai penunjang dalam suksesnya kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah 
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memanfaatkan dari teknologi informasi. Teknologi informasi di era globalisasi sangatlah 

penting. Seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak didukung oleh pelayanan operasional 

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) yang dimulai dari sistem informasi, 

aplikasi serta jaringan komunikasi data. Menurut Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, 

Yoyok Satiotomo “Untuk lebih mengoptimalkan penyediaan data dan informasi yang 

terkat dengan wajib pajak, pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam membentuk 

sebuah informasi dan pertukaran data dengan sejumlah instansi-instansi yang terkait seperti 

Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Ditjen 

Imigrasi dan intansi lainnya.  

Teknologi saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan, 

sehingga diharapkan untuk wajib pajak patuh terhadap kewajiban membayarkan pajak 

terutangnya. Dengan adanya teknologi dan informasi didalam bidang perpajakan ini akan 

mempermudah cara membayar pajak dan pelaporan pajaknya dan juga waktu yang 

dibutuhkan wajib pajak lebih efektif dan efisien. Dengan dipermudahkannya fasilitas yang 

diberikan, diharapkan nantinya untuk wajib pajak dapat memenuhi kewajiban 

membayarkan pajak terutangnya dan juga dapat menghindari tindakan penggelapan pajak 

(Silaen, 2015). 

Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan menggunakan 4 indikator sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), 

Friskianti dan Handayani (2014), dan Silaen (2015). Indikator tersebut adalah: 

1. Ketersediaan teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem dari perpajakan 

2. Teknologi dan Informasi yang memadai sesuai kebutuhan Wajib Pajak 
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3. Informasi yang mudah di akses 

4. Pemanfaatan fasilitas Teknologi dan Informasi. 

4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

Kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagaimana berhubungan dengan 

pemeriksaan pajak langsung. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan kegiatan untuk 

menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).  

Sari (2015) mengatakan bahwa variabel ini merupakan suatu pengertian yang 

mencakup berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan 

suatu keuntungan dari orang lain dengan menggunakan cara yang tidak benar. Kecurangan 

didalam bidang perpajakan misalnya dengan menggelapkan pajak terutang, transfer 

pricing, wajib pajak yang tidak memiliki NPWB, tidak melakukan penyetoran SPT, dan 

lain-lainnya.  

Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan 3 indikator yang dikembangkan 

oleh Suminarsasi (2011) Ayu (2009), Ayu (2011), serta Rahman (2013). Indikator tersebut 

adalah: 

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum 

2. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan 

3. Tingkat kejujuran  pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) 
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5. Norma subjektif  

Variabel norma subjektif ini terbentuk dari normative belief, merupakan keyakinan 

suatu individu terhadap harapan normative  individu itu sendiri maupun orang lain, yang 

menjadi referensi atau dianggap penting untuk menyetujui dan atau menolak untuk 

melakukan suatu perilaku. Seseorang akan berniat melakukan suatu perilaku tertentu ketika 

seseorang tersebut merasa bahwa orang lain yang dianggap penting telah berfikir bahwa 

dia harus melakukannya (Ajzen, 1991). 

Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan indikator yang dikembangkan 

oleh Mustikasari (2007). Indikator tersebut adalah: 

1. Teman-teman atau rekan seprofesi mendorong untuk mematuhi kentuan pajak 

2. Biasanya WP mengikuti saran dari teman maupun rekan satu profesi, 

3. Konsultan pajak memberi saran dan dorongan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

4. Wajib Pajak tidak bisa mengikuti saran dari konsultan pajak 

5. Petugas pajak memberikan saran dan dorongan untuk mrlakukan kewajiban pajak 

6. Biasanya Wajib Pajak mengikuti saran dan dorongan dari petugas pajak. 

6. Kontrol perilaku  

Variabel ini mengarah kepada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan 

suatu perilaku yang diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman dimasa lampau seperti 

halangan, rintangan dan yang dapat diantisipasi. Variabel ini terbentuk dari control belief 

(Ajzen, 1991).  
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Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan instrument yang dikembangkan 

oleh Mustikasari (2007). Indikator tersebut adalah: 

1. Fiskus sering melakukan pemeriksaan pajak 

2. Sulit bagi WP untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan karena fiskus sering 

melakukan pemeriksaan 

3. Sanksi perpajakan diterapkan dengan baik 

4. Sulit untuk melanggar peraturan pajak karena kemungkinan akan dikena sanksi,  

5. Pihak ketiga dapat melaporkan wajib pajak 

6. Saangat sulit untuk melanggar peraturan pajak karena kemungkinan dapat dilaporkan oleh 

pihak ketiga. 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis penelitian.  

1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu informasi mengena 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan juga daftar demografi responden. Metode 

ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013). 
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2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Adalah untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas didalam penelitian ini adalah 

menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai 

yang dperoleh dari pertanyaan. Untuk mengukur validitas setiap item pertanyaan harus 

dibandingkan nilai r hitung dan r tabel nya. Tiap item pertanyaan dikatakan valid apabila 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari Pearson Correlation, 

sedangkan r tabel diperoleh darei Tabel Product Moment Correlation (α = 0,05) (Sekaran, 

2000). Kuesioner dikatakan valid apabila nilai masingmasing variabel memiliki korelasi (r) 

sebesar ≥ 0,05 (Ghazali, 2013). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur yang digunkan untuk mengukur kuesioner 

penelitian yang merupakan indikator dan konstruk atau variabel. Kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2006). Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas 35 ditunjukan oleh 

suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik 

Cronbach Alpha. Sebuah instrumen dapat dikatakan reliabel:  

a) Moderat ketika nilai alpha antara 0,50 – 0,70. 

b) Tinggi apabila nilai alpha antara 0,70 – 0,90.  

c) Sempurna apabila nilai alpha > 0,90  

 



36 
 

 
 

3. Uji Asumsi klasik  

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi normal. Seperti jika halnya 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic nya menjadi tidak valid. Uji 

normalitas ini dilihat dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti dapat dikatakan data normal.  

b. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Pengujian ini dlihat dari besaran dari VIF 

(Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak 

terjadi multikolinieritas. Nilai cut off yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF lebih besar dari 10 (Ghozali, 2013).  

c. Uji heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji 
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Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan 

absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Ghozali, 

2013). 

4. Uji Hipotesis Penelitian  

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan mengunakan analisis regresi linier berganda yaitu 

model yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen 

terhadap satu variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dengan :  

Y = Perspektif wajib pajak mengenai penggelapan pajak 

a= konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak 

b2 = koefisien regresi variabel teknologi dan informasi perpajakan 

b3 = koefisien regresi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

b4 = koefisien regresi variabel norma subjektif 

b5 = koefisien regresi variabel kontrol perilaku 

c = konstanta 

X1 = pemeriksaan pajak 

X2 = teknologi dan informasi perpajakan 

X3 = kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

X4 = norma subjektif 

X5 = kontrol perilaku 

e= error term 

 

 

a. Uji statistik F 

Uji statistik ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang 

dimaksud di dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 



38 
 

 
 

dependen. Uji ini dilakukan dengan cara jika nilai sig < alpha 0,05 maka terdapat pengaruh 

secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan 

apabila nilai sig > alpha 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

b. Uji statistik t 

Uji statistic t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini 

digunakan untuk menjawab hipotesis. Kriteria hipotesis diterima adalah jika nilai sig < 

alpha 0,05 dan sebaliknya jika nilai sig > alpa 0,05 maka hipotesis tidak diterima. 

c. Koefisien determinasi (Adjusted R2) 

Uji koefisien ini digunakan untuk menunjukan persentase dari tingkat prediksi dari 

pengujian regresi yang telah dilakukan. Besarnya dari variabel independen dapat diketahui 

dengan cara melihat besarnya dari koefisien determinasi. Besar koefisien determinasi adalah 

antara 0 sampai 1, semakin mendekati nol maka besarnya koefisien determinasi maka 

semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan juga 

sebaliknya, semakin mendekati angka satu besarnya koefisien determinasi semakin besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 


