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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian setiap peneliti harus mempelajari objek yang 

akan diteliti dan menentukan langkah-langkah penelitian, agar penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Suharsimi Arikunto (2010) 

menyatakan bahwa “Objek penelitian (variabel penelitian) adalah suatu yang 

merupakan inti dari problema penelitian.” 

Objek penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh 

keadilan, dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Sukabumi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah para wajib pajak PPh Badan yang sudah mempunyai NPWP 

yang berada di wilayah KPP Pratama Sukabumi. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik convenience nonprobability sampling yang 

artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk mengakses sampel tersebut 

dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih 

menjadi sampel. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan survey, karena adanya variabel-variabel yang akan 

ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara 

terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel 

yang diteliti (Masri Singarimbun, 1995). 

 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki Nazir (1999). 

Sedangkan menurut Indriantoro (1999), penelitian deskriptif digunakan untuk 

menjawab hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current 

status dari subjek yang diteliti. Tipe dari penelitian deskriptif ini umumnya 

berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau organisasional), kejadian, atau 

prosedur. 

 Menurut Nazir, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari 

suatu kelompok ataupun suatu daerah.Ada dua cara dalam metode survey, yaitu 

kuisioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Kuisioner dapat 



52 

 

 
Resa Ginanjar, 2014 
Pengaruh keadilan dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 
etika penggelapan pajak 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

langsung dikomunikasikan kepada dan dikumpulkan dari responden (secara 

perorangan) atau dapat juga dikomunikasikan dan dikumpulkan melalui pos. 

Wawancara dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telepon 

(Indriantoro, 1999). 

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.2.1 Definisi Variabel 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono dalam 

buku “Statistik Untuk Penelitian” (2002) yaitu “Secara teoritis, variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut sebuah objek, mempunyai variasi antara satu objek 

dengan objek lainnya. ”. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Pengaruh 

Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Persepsi Wajib Pajak Mengenai etika 

Penggelapan Pajak”, terdapat 2 variabel, yaitu: 

  

a. Variabel Independen (X) 

 Variabel Independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini. 

Yang merupakan variabel independen adalah Faktor-Faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak yaitu keadilan 

dan sistem pemungutan pajak 

a. Variabel X1 
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Menurut Siahaan (2010) Keadilan dibagi dalam tiga pendekatan yaitu: 

Prinsip Manfaat, Prinsip Kemampuan Membayar, dan Keadilan Vertikal 

dan Horizontal. 

 

 

b. Variabel X2 

Menurut (M Zain :2008) sistem pemugutan pajak itu dibagi menjadi 3: 

Self Assessment System,Official assessment system, dan witholding 

assessment system. 

 

b. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. 

Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Variabel dependen juga disebut 

sebagai variabel akibat dari adanya variabel independen yang menjadi variabel ini 

adalah Persepsi Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak, 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 dengan 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.  
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Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau 

kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana 

mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik 

ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks 

pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009).  

 

3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasional menurut Husein Umar (2003) adalah 

“penentuan suatu construct sehingga ia menjadi variabel atau variabel-

variabel yang dapat diukur.” Untuk memahami penggunaan variabel dalam 

penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan atas variabel yang teliti 

dengan operasional sebagai berikut : 

TABEL 3.1 

  Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator No.Quisioner Skala 

Keadilan (X1) 

(Siahaan:2010) 

 

1. Prinsip 

Manfaat 

2. Prinsip 

Kemampuan 

Membayar 

1,2,3,4,5,6,7,8 Interval 
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3. Keadilan 

Vertikal dan 

Horizontal 

Sistem Pemungutan 

Pajak (X2) 

(M Zain :2008) 

1. Self 

Assessment 

System 

2. Official 

assessment 

system 

3. witholding 

assessment 

system 

9,10,11,12,13,14,15 Inteval 

Etika Penggelapan 

Pajak (Y)  

(Sumber: Supriyadi 

dan 

Suminarsasi(2011) 

dan Nickerson et al 

(2009))  

 
1. Penerapan tarif pajak 

dan Pentingnya 

kerjasama yang baik 

antara fiskus dan WP  

2. Penggelapan pajak 

dianggap beretika 

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  terhadap 

perlakuan pajak  

4. Konsekuensi 

melakukan 

penggelapan pajak  

 

16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25 

Interval 

Sumber : data diolah 
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3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiono (2002) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas; objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak Badan yang 

berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang 

berjumlah 390 perusahaan dengan pengelompokan 

Tabel 3.2 

Perusahaan Kecil Perusahaan Menengah Perusahaan Besar 

278 81 31 

Sumber:Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan 

Menurut Sugiono (2002) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sample dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Badan dengan spesifikasi usaha menengah sampai besar 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience 

nonprobability sampling yang artinya mengambil sampel menurut kemudahan 

untuk mengakses sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai 

peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Adapun Jumlah sampel dari penelitian ini terdiri dari 42 responden dari 50 

kuesioner yang disebar pada wajib pajak Badan di KPP pratama Sukabumi: 

TABEL 3.3 

Sampel Penelitian 
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NO PERUSAHAAN 

1 PD.Alam Aneka Aroma 

2 PD.GAN 

3 PT.Isopanel 

4 PT.Radio Sinar Megasuara 

5 Pangan Sejahtera 

6 CV.Rhodas 

7 CV.Maharani Citra Mandiri 

8 PD.Barokah 

9 PT.Matahari Dept Store 

10 PT.Win Karya Perkasa 

11 PT.Indomarco 

12 CV.Intan Teknik 

13 PT.Ramayana Dept Store 

14 Radar Sukabumi 

15 PT.Putri Daya Usahatama 

16 PT.Sinar Sosro 

17 PT.Radio Galaksi Media Utama 

18 PD.Sejahtera Abadi 

19 PT.Supra Natami Utama 

20 PT. Benteng Indo Raya 
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21 PT. Esham Dima Mandiri 

22 PT.Sukabumi Televisi Utama 

23 PT.Subi TV 

24 Multi Guna 

25 PT. Sumber Alfaria Trijaya 

26 PT.Taman Sari Cempaka 

27 PT.Gas Alam Putra 

28 CV.Budi Bakti 

29 PT.Karya Patra Mandiri 

30 PT.Gas Alam Putra 

31 PT.Sekar Arum Gemilang 

32 PT.Aldjaidi Putra Perkasa 

33 CV. Agung 

34 PT. Lion Superindo 

35 PT.Robinson Putra Perkasa 

36 PT. Great Apparel Indonesia 

37 PD. Barokah 

38 Perusahaan Keripik “SEHI” 

39 BPMPT 

40 PT.Radio SMS FM 

41 PT.Radio Megaswara 
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42 PT.Radio Galaksi 

Sumber: Data Diolah 

3.2.4Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data primer 

maupun data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan terutama dimaksudkan untuk memperoleh data primer. 

Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang akurat dengan 

cara menyebarkan kuisioner. Penulis memberikan suatu daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang harus diisi dan diserahkan kembali ke peneliti. Pengisian 

kuisioner ini berdasarkan atas pengalaman dan pengetahuan pihak yang 

bersangkutan sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan. Jenis kuisioner 

yang digunakan adalah kuisioner tertutup, yaitu seperangkat daftar 

pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah tersedia, dimana 

responden hanya memilih satu dari alternatif jawaban tersebut. 

Kuisioner dipilih sebagai instrumen pengumpulan data karena : 

a. Data yang diperlukan bersifat kualitatif. 

b. Dapat disusun dengan cermat sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 

c. Dapat disebar kepada seluruh responden dalam waktu relatif singkat. 
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d. Relatif lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, mengingat responden 

yang cukup banyak. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian kepustakaan terutama dimaksudkan untuk memperoleh data 

sekunder guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. 

Penulis mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian ini, sehingga diharapkan data yang 

diperoleh didukung dengan dasar-dasar teori yang relevan. 

 

3.2.5 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian diperlukan instrumen yang akan digunakan untuk 

memperoleh data dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2002) “Instrumen penelitian digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang 

akan digunakan untuk penelitian akan bergantung pada jumlah varaibel. 

 

 

3.2.6 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengolahan dan analisis 

data secara kuantitatif dimana data mentah diperoleh dari jawaban responden 

terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data 
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baku, instrumen penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasikan data 

kuantitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistik yang diterapkan.  

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka pemberian skor untuk setiap 

item digunakan skala Untuk mengukur kedua variabel tersebut dilakukan 

penyebaran kuisioner kepada responden. Setiap variabel dijabarkan kedalam sub 

variabel dan selanjutnya kedalam indikator yang kemudian dituangkan kedalam 

pertanyaan-pertanyaan tertutup yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan. 

Setiap indikator dijabarkan kedalam sebuah pertanyaan dan menuangkannya 

dalam daftar pertanyaan dengan menetapkan Skala Numerical scale pada alternatif 

jawaban sebagai berikut : 

1) Skor 5 untuk jawaban Selalu. 

2) Skor 4 untuk jawaban Sering. 

3) Skor 3 untuk jawaban kadang-kadang. 

4) Skor 2 untuk jawaban jarang. 

5) Skor 1 untuk jawaban Tidak pernah. 

Teknik pengukuran yang dilakukan untuk mengubah data-data kualitatif 

dari kuisioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah numerical Scale, yang 

merupakan suatu pengukuran dengan skala interval. Skala interval digunakan 

untuk mengukur sifat, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini ditetapkan oleh 

peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2001). 
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Menurut sugiyono (2010:133) kriteria interpretasi skor berdasarkan 

jawaban responden dapat ditentukan sebagai berikut, “skor maksimum setiap 

kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah 1, atau berkisar antara 20% sampai 

100%, maka jarak antara skor yang berdekatan adalah 16%. ((100%-20%)/5).” 

Sehingga dapat diperoleh kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Interpretasi Skor 

Hasil Kategori 

20%-35,99% Tidak Baik / Tidak Efektif 

36%-51,99% Kurang Baik/Efektif 

52%-67,99% Cukup Baik/Efektif 

68%-83,99% Baik/Efektif 

84%-100% Sangat Baik/Sangat Efektif 

Sumber: data diolah 

Interpretasi skor ini diperoleh dengan cara membandingkan skor item yang 

diperoleh berdasarkan jawaban responden dengan skor tertinggi jawaban 

kemudian dikalikan 100%. 

         

              
        

Skor item diperoleh dari hasil perkalian antara nilai skala pertanyaan 

dengan jumlah responden yang menjawab pada nilai tersebut. Sementara skor 

tertinggi diperoleh dari jumlah nilai skala pertanyaan paling tinggi dikalikan 

dengan jumlah responden secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, nilai skala 

yang paling tinggi adalah 5 dan jumlah responden secara keseluruhan adala 42, 
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sehingga skor tertinggi adalah 42 x 5 = 210 untuk masing-masing item 

pertanyaan. 

 

  Setelah adanya analisis data antara hasil kuesioner dan wawancara, 

kemudian diadakan perhitungan dari hasil kuesioner agar hasil analisis dapat teruji 

dan diandalkan.  Data primer digunakan dalam penelitian ini perlu diuji validitas 

dan reliabilitasnya karena data tersebut berasal dari jawaban responden yang 

mungkin dapat menimbulkan bias. Hal ini sangat penting karena kualitas data 

akan mempengaruhi kualitas kesimpulan. 

   3.2.6.1 Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) validitas adalah “Suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. 

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa 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 kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf 

signifikasi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  
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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)  

3.2.6.2 Uji Reliabilitas 

Untuk dapat memenuhi instrumen penelitian yang sifatnya selalu dapat 

dipercaya (reliabel), maka digunakan uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui 

ketepatan nilai angket, artinya instrumen penelitian reliabel bila diujikan pada 

kelompok yang sama walaupun pada waktu yang berbeda hasilnya akan sama atau 

dengan kata lain mempunyai konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan 

seberapa baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah 

kumpulan. 

Menurut Sugiyono (2002) “Reliabilitas menunjukan keakuratan suatu alat 

ukur”. Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang skor 1-5 menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Alpha Cronbach adalah koefisien keandalan yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama 

lain. 

Adapun rumus yang dipakai dalam uji reliabilitas ini adalah: 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  

1− 𝜎𝑏
2

𝜎2
𝑡
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                             (Arikunto, 2010)      

Keterangan 

 11  = reliabilitas instrumen 

   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   
   = jumlah varians butir 

   
   = varians total. 

 

Alpha Cronbach dihitung dalam rata-rata interkorelasi antar item yang 

mengukur konsep. Menurut Uma Sekaran (2006) menyatakan sebagai beriktu:  

Semakin dekat Alpha Cronbach dengan 1 (satu), semakin tinggi keandalan 

konsistensi internal. Adapun pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas 

ini didasarkan reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 

0,7 adalah dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.  

 

Adapun Suatu konstruk dikatakan handal atau reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha> 0,70  (Ghozali, 2007).  

 

3.2.7 Teknik  Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis. 

3.2.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Purbayu (2005) adalah “ pengujian tentang 

kenormalan distrubusi data”. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang 

sangat penting pada pengujian signifikan koefisien regresi. Model regresi yaang 

baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal 

sehingga layak untuk dilakukan pengujian secara statistik. 

Menurut Imam Ghazali (2007) menjelaskan bahwa”Uji normalitas dengan 

grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati, secara visual normal, padahal secara 
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secara statistik dapat sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melengkapi  

dilengkapi dengan uji statistik.  

Uji nomalitas dapat dilihat dengan 2 cara: 

A. Dengan pendekatan statistik uji kolmogorov-smirnov jika nilai nilai 

probabilitas uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5% (0.05) maka 

disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 

B. Dengan Pendekatan grafik jika data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

3.2.7.2 Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk 

menentukan bagaimana kuatnya hubungan suatu variabel dengan variabel 

lain yang dalam penelitian ini adalah hubungan antara Keadilan (X1) dan 

Sistem Pemungutan Pajak (X2) Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak (Y). 

Adapun rumus pearson product moment adalah : 

   
 (   ) (    )

√      (  )
 
        (  )

 
 

 

 

Kriteria keputusan: 

-rtabel< rhitung< + rtabel  , maka H0 diterima    

       (Sugiyono :2010) 
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Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari hasil 

pengujian Korelasi Product Moment dengan melihat nilai signifikansinya 

sebagai berikut: 

Ha diterima apabila nilai Sig.<0,05 maka ada korelasi signifikan. 

Ho diterima apabila nilai Sig,>0,05 maka tidak ada korelasi yang 

signifikan. 

 

 

3.2.7.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari besarnya pengaruh 

variabel independen. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinan, 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

   KD = r
2
x 100 

     Sudjana (2005:246) 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinan 

r
2
 = Nilai koefisien product moment 

Keterangan : 

    KD = 0%, berarti pengaruh Keadilan (variabel X1) atau Sistem Pemungutan 

Pajak (variabel X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (variabel Y) sangat rendah. 
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 KD = 100%, berarti pengaruh Keadilan (variabel X1) atau  Sistem Pemungutan 

Pajak (variabel X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (variabel Y) sangat tinggi.  

Berdasarkan rumus di atas maka hasil perhitungan dapat dikategorikan 

dalam kriteria besarnya pengaruh berdasarkan tabel sebagai berikut sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Koefisien Determinasi 

Interval Tingkat Pengaruh 

0%   - 19,9% Sangat rendah 

20% - 39,9% Rendah 

40% - 59,9% Sedang 

60% - 79,9% Kuat 

80% - 100% Sangat kuat 

             (Sumber : Sugiyono 2010) 

3.2.7.4 Pengujian Hipotesis 

3.2.7.4.1 Hipotesis Statistik 

Ho1:  1= 0 : Keadilan (X) tidak berpengaruh terhadap  Persepsi Wajib 

Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y). 

H11: 1≠  0: Keadilan (X) berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak 

Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y). 

Ho2:  =0 : Sistem Pemungutan Pajak (X) tidak berpengaruh terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y) 
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H12:  ≠ 0 :Sistem Pemungutan Pajak (X) berpengaruh terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y) 

3.2.7.4.2. Uji – t 

Menurut Sugiyono (2008) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Rumusnya adalah : 

r √n-2       

     t = 

√1-r2    Sumber : Sugiyono (2006) 

 

 

 

 

Keterangan : 

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel 

r = korelasi parsial yang ditemukan 

n = jumlah sampel 

 

Kriteria keputusan: 

  Jika thitung <t tabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak 

  Jika thitung > t tabel ; maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka 

dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menguji 

secara parsial melalui uji signifikansi parsial (uji t), yang bermaksud untuk dapat 

menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  



70 

 

 
Resa Ginanjar, 2014 
Pengaruh keadilan dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 
etika penggelapan pajak 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, 

dan seberapa besar pengaruh tersebut. Pada umumnya, formula hipotesis seperti 

ini jika H0 diterima maka Ha ditolak.  


