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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Subjek, Obyek, dan Lokasi Penelitian

Obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Mahasiswa akuntansi

Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Unika Soegijapranata,  Semarang angkatan  2017 dan

angkatan  2015 yang masih aktif  dalam mengikuti  kegiatan perkuliahannya.  Lokasi

yang  digunakan  untuk  penelitian  adalah  Gedung  Justinus  Unika  Soegijapranata

Semarang. Pengambilan sample dari penelitian ini adalah purposive sampling yaitu

mengambil  sampel  dari  suatu  populasi  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Kriteria

pengambilan  sample  pada  penelitian  ini  ditetapkan  pada  quota  sampling  dengan

karateristik  yang  harus  dimiliki  responden  yaitu  sebanyak  30  mahasiswa  angkatan

2017 yang belom lulus  mata  kuliah  etika  bisns  dan  perpajakan serta  sebanyak 30

mahasiswa angkatan 2015 yang sudah lulus mata kuliah etika bisnis dan perpajakan;

masing-masing sebanyak 15 orang yang berusia 18, 19, 20, dan 21 tahun; dan masing-

masing sebanyak 30 mahasiswa pria dan wanita.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu  data  penelitian  yang

diperoleh seca langsung dari sumber pertama (tanpa melalui perantara), baik

dari suatu individu maupun kelompok (Clara dan Sulistyanto,  2016). Data

diperoleh lewat pengisian kuesioner. Responden diminta untuk menanggapi

skenario  yang  diberikan  peneliti  yang  berhubungan  dengan  pengambilan

keputusan etis terkit pembayaran pajak.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
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Pada  penelitian  ini  peneliti  memperoleh  data  primer  dengan

menggunakan  metode  survei.  Menurut  Jogiyanto  (2013)  survei  dilakukan

untuk mendapatkan data opini individu dengan cara melakukan pengumpulan

data  primer  dengan  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  kepada  responden

secara individual.

3.2.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner

dan  skenario.  Kuesioner  berisi  tentang  pertanyaan  pertanyaan  untuk

mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  pengambilan  keputusan  etis

mahasiswa akuntansi setelah mengetahui adanya resiko berupa  punishment

dan sebelum mengetahui adanya resiko berupa punishment.

3.3. Desain Penelitian

Peneliti menyusun beberapa langkah untuk melakukan penelitian:

Langkah 1:

Responden diminta mengisi untuk mengisikan data diri terkait gender,

usia,  sudah  lulus  mata  kuliah  perpajakan  atau  belum dan  pilihan  apakah

responden sudah mengambil  mata kuliah etika bisnis dan perpajakan atau

belum.  Pada  tahap  awal  ini  peneliti  tidak  meminta  responden  untuk

mencantumkan  data  pribadi  mereka  terkait  nama  dan  Nomor  Induk

Mahasiswa mereka agar responden merasa leluasa dalam menjalani survei

ini, tidak merasa diawasi oleh peneliti sehingga mereka dapat memberikan

jawaban sesuai dengan persepsi mereka yang sesungguhnya.
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Langkah 2:

Setelah mengisikan data diri,  responden diminta mejawab kuesioner

yang  disediakan  sebelum  survei  dilakukan.  Kuesioner  tersebut  berisi

pernyataan yang mengungkapkan persepsi responden tentang penghindaran

pajak  (tax  evasion).  Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

diadaptasi  dari  kuesioner  Holmes  et.  al, 2012.  Responden  diminta  untuk

mengisi kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5, yang mana 1 menyatakan

bahwa responden sangat setuju sampai 5 yang menyatakan bahwa responden

sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Langkah 3:

Setelah  responden  mengisikan  kuesioner,  selanjutnya  responden

diberikan suatu skenario 1 tentang mahasiswa yang memperoleh pendapatan

dari  pekerjaan  sampingannya  secara  tunai  sehingga  tidak  ada  pajak  yang

dibayarkan.  Kemudian  responden  diminta  untuk  memilih  satu  dari  tiga

pilihan,  apakah  responden  lebih  memilih  mengungkapkan  atau

menyembunyikan  pajaknya,  dalam skenario 1 responden tidak diberi  tahu

bahwa ada resiko  punishment  (hukuman) berupa denda apabila ia memilih

untuk menghindari kewajiban pajaknya.  Tiga pilihan  yang diberikan  pada

responden  yaitu  :  (1)  Anda  dapat  memilih  untuk  menyatakan  jumlah

pendapatan  penuh  yang  anda  terima;  (2)  Anda  dapat  memilih  untuk

menyatakan sebagian pendapatan yang anda terima; (3) Anda dapat memilih

untuk menyatakan tidak ada penghasilan yang anda terima.

Langkah 4:
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Setelah  memberikan  pilihan  dalam  skenario  1,  responden  diminta

untuk kembali memilih satu dari tiga pilihan dalam skenario 2. Pilihan yang

diberikan sama dengan skenario 1, namun dalam skenario 2 responden diberi

tahu bahwa apabila ia memilih untuk menghindari  pajaknya maka ia akan

dikenakan punishment (hukuman) berupa denda.

Langkah 5:

Setelah  responden  melakukan  pengisian  kuesioner  dan  skenario,

barulah  responden diminta  mengisi  data  pribadi  berupa nama dan Nomor

Induk  Mahasiswa  dibagian  lembar  terakhir  sebagai  bukti  data  penelitian

untuk peneliti.

3.4. Alat Uji

3.4.1. Uji Validitas Kuesioner

Validitas  merupakan  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat  kevalidan  dari

suatu instrumen. Uji validitas ini biasanya digunakan untuk menguji kevalidan

kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian.  Tinggi  rendahnya validitas

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang

dari gambaran variabel yang dimaksud (Arikunto, 1998).

3.4.2. Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang

digunakan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen  tersebut  sudah  cukup  baik  sehingga  data  yang  dihasilkan  dapat

diandalkan (Arikunto, 1998). Semakin tinggi nilai cronbanch alfa maka
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tingkat reabilitas data semakin baik atau dapat dikatakan instrumen semakin

handal berikut merupakan tingkat reabilitas data (Muniarti, 2015):

>0,9= Reabilitas Sempurna

0,7 - 0,9  = Reabilitas Tinggi

0,5 – 0,7  = Reabilitas Moderat

< 0,5= Reabilitas Rendah

3.4.3. Uji Beda

Peneliti menggunakan uji one way ANOVA untuk menguji hipotesis 1

dan hipotesis 3, one way anova digunakan untuk membandingkan lebih dari

dua  rata-rata  populasi  disaat  yang  bersamaan.  Hipotesis  akan  diterima

apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05; dan hipotesis akan ditolak apabila

nilai p-value lebih besar dari 0,05.

3.4.4. Uji Regresi

Peneliti  menggunakan  Uji  Regresi  Sederhana  yang  untuk  menguji

hipotesis  2.  Sugiyono  (2010:270)  menjelaskan  bahwa  analisis  regresi

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel

independen dengan satu variabel dependen.

3.4.5. Paired Sample T-Test

Paired sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis 4. Paired sample t-

test  menguji  dua  sample  yang  berpasangan  untuk  mengetahui  apakah  kedua

sample tersebut memiliki rata-rata secara nyata yang berbeda atau tidak. Yang

dimaksud dua sample yang berpasangan adalah suatu sample yang sama namun

mengalami perlakuan yang berbeda, dalam penelitian ini perbedaan
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terletak pada “resiko punishment” yang terdapat pada skenario dalam

penelitian (Santoso, 2002).


