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ABSTRAK 

 

PENGARUH CITRA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP 

KEPERCAYAAN CALON WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM 

DAN SESUDAH TERJADINYA KASUS MAKELAR PAJAK 

(STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA) 

 

Oleh: 

Rahmad Hidayat Sinaga 

 

Dosen Pembimbing: 

Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat hubungan kausal antara Citra 

Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi 

sebelum dan sesudah terjadinya kasus makelar pajak, melihat perbedaan pengaruh 

pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah kasus makelar pajak, dan perbedaan 

Citra Direktorat Jenderal Pajak pajak dan Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi antara sebelum dan sesudah kasus makelar pajak. Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah Citra Direktorat Jenderal Pajak dan Kepercayaan 

Calon Wajib Pajak Orang Pribadi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Brawijaya yang merupakan Calon Wajib Pajak di masa yang akan 

datang. Penelitian ini menggunakan metode survei dimana menggunakan 

kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dari 100 kuesioner yang 

disebarkan, hanya 89 yang kembali dan kesemuanya bisa digunakan sebagai dasar 

analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear 

Sederhana, Uji Chow Test, dan Uji Beda T-test yang dibantu dengan program 

Statistic Package for Social Science (SPSS). Hasil dari penelitian ini 

memperlihatkan bahwa Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan 

Calon Wajib Pajak Orang Pribadi baik Sebelum dan Sesudah Kasus Makelar 

Pajak. Selain itu, dari penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kepercayaan Calon 

Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah kasus makelar pajak, dan 

terdapat perbedaan pada Citra Direktorat Jenderal Pajak dan Kepercayaan Calon 

Wajib Pajak Orang Pribadi antara sebelum dan sesudah terjadinya kasus makelar 

pajak. 

 

Kata Kunci : Citra Direktorat Jenderal Pajak, Kepercayaan Calon Wajib    

Pajak Orang Pribadi, Kasus Makelar Pajak 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF IMAGE OF DIRECTORATE GENERAL OF 

TAXATION FOR TRUST PROSPECTIVE INDIVIDUAL TAXPAYERS 

BEFORE AND AFTER THE OCCURANCE OF CASES OF TAX BROKER 

(EMPIRICAL STUDY ON BRAWIJAYA UNIVERSITY STUDENT) 

 

By: 

Rahmad Hidayat Sinaga 

 

Advisor Lecturer: 

Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak 

 

This research is a study that looked at the causal relationship between the image 

of the Directorate General of Taxation on Trust Prospective individual taxpayer 

before and after the occurrence of cases of tax broker, see the difference in the 

influence of image effects Directorate General of Taxation on Trust Prospective 

individual taxpayer cases before and after tax broker, and the difference image of 

the Directorate General of Taxation tax and Trust Prospective individual taxpayer 

cases between before and after tax broker. In this study the variable used is the 

image of the Directorate General of Taxation and Trust Prospective individual 

taxpayer. Subjects in this study were UB students who are Candidates for 

taxpayers in the future. This study uses a survey method which uses a 

questionnaire as a tool to collect data. Of the 100 questionnaires distributed, only 

89 are returned and all of which can be used as a basis for analysis. Data analysis 

in this study using simple linear regression, Chow Test Test, and Test Different T-

test which assisted with the program Statistics Package for Social Science (SPSS). 

The results of this study show that the image of the Directorate General of Taxes 

affect the Trust Prospective individual taxpayer both Before and After Tax Case 

broker. Moreover, from this study also shows that there is no difference in the 

influence of the Directorate General of Taxation Image of Trust Prospective 

individual taxpayer cases before and after tax broker, and there is a difference in 

the image of the Directorate General of Taxation and Trust Prospective individual 

taxpayer between before and after occurrence of cases of tax broker. 

 

Key Word:   The Image of the Directorate General of Taxation, Trust 

Prospective Individual Taxpayers, Cases of Tax Broker 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

       Seiring berkembangnya globalisasi saat ini, Indonesia saat ini sedang 

mengalami banyak masalah dalam sektor ekonomi. Dari naiknya harga minyak 

dunia, naiknya harga barang-barang yang beredar dan melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadapa mata uang asing serta masalah internal di dalam instansi-instansi 

yang ada di Indonesia, yang telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus 

diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. 

       Untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, 

pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat 

ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, 

baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan 

berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan 

bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai suatu penerimaan negara 

yang akan menjadi bumerang bagi negara kita sendiri di kemudian hari, potensi 

penerimaan luar negeri akan dikurangi. Dengan melunasi utang-utang di luar 

negeri. 

       Berdasarkan dari hal tersebut maka pemerintah Indonesia melalui Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) dalam menghadapi masa depan bertekad untuk mengadakan 

Tax Reform  di Indonesia, yaitu suatu pembaharuan pajak sampai ke akar-akarnya 
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karena kebanyakan peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia masih 

merupakan sisa-sisa dari produk jaman kolonial. Dan tidak dapat dipungkiri pajak 

telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Salah satu upaya 

yang telah dilakukan  DJP sendiri dalam menghimpun penerimaan negara dari 

sektor pajak adalah mengadakan perbaikan pada aspek-aspek perpajakan, dengan 

salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah adalah reformasi 

perpajakan. Reformasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan.  

       Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi hal yang menarik untuk 

dicermati karena selama ini kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang 

berasal dari orang pribadi di Indonesia jauh lebih kecil dibanding penerimaan PPh 

Badan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Mochammad 

Tjiptardjo menuturkan, penerimaan PPh badan mencapai 70% dari keseluruhan 

pendapatan pajak sementara orang pribadi hanya 30%. Kondisi ini terbalik jika 

dibandingkan dengan negara-negara makmur seperti Eropa. Di sana penerimaan 

dari PPh orang pribadi jauh diatas PPh badan (pajak.go.id diakses 10 Agustus 

2011). 

Calon Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang akan menjadi pelaksana 

pembayaran pajak dan akan menjadi potensi Wajib Pajak di masa yang akan 

datang harus juga diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang 

dilakukan Ditjen Pajak untuk memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan untuk 

menghimpun penerimaan pajak saat ini mencerminkan sikap Calon Wajib Pajak 
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di masa yang akan datang. Pelajar dan Mahasiswa yang merupakan calon wajib 

pajak diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk mulai tidak 

antipati terhadap pajak. Mahasiswa sebagai kaum elite yang dirasa bisa 

diandalkan dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa 

ini. Mahasiswa merupakan calon wajib pajak maupun potensi wajib pajak. “Calon 

wajib pajak itu mahasiswa, selain untuk diri mereka sendiri, mahasiswa itu kan 

agen perubahan di masyarakat, makanya sangat strategis”, terang Kepala Kanwil 

Ditjen Pajak Jatim II Erwin Silitonga (umpo.ac.id, diakses tanggal 15Agustus 

2011). 

       Disaat pemerintah Indonesia sedang menggalakkan reformasi perpajakan 

terhadap wajib pajak di Indonesia terjadi kasus yang menimpa Direktorat Jendral 

Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia.  Seorang pegawai negeri sipil 

golongan IIIA yang berdinas Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan 

Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak bernama Gayus Tambunan dicurigai 

telah menjadi makelar pajak dari beberapa wajib pajak badan di Indonesia. Kasus 

ini terbongkar ketika mantan kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji 

menyebutkan bahwa Gayus memiliki uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang 

asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama 

istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Menurut Direktorat 

Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSD) duit yang ada 

di dalam rekening Gayus Tambunan diduga kuat terkait dengan wajib pajak badan 

yang pernah ditangani pegawai golongan III-A tersebut pada 2007, ketika masih 
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bekerja di Sub Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jendral Pajak 

Kementrian Keuangan (id.wikipedia.org, diakeses 14 Agustus 2011). 

       Setelah terbongkarnya kasus makelar pajak di tubuh Ditjen Pajak yang dilakukan 

salah satu pegawainya Gayus Tambunan menjadi pukulan telak dalam penegakan 

hukum di negeri ini. Sejumlah reaksi kekecewaan masyarakat pun muncul di situs 

jejaring social Facebook, sejumlah masyarakat yang tidak percaya kepada Ditjen 

Pajak membuat “Gerakan 1.000.000 Facebooker dukung boikot bayar pajak untuk 

keadilan”. Jejaring ini mewakili kekecewaan dan ungkapan emosional masyarakat 

Indonesia. Rakyat berharap agar pajak yang mereka bayarkan dapat dikelola dengan 

benar sehingga mampu mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Namun, sesuatu 

yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Pajak yang seharusnya digunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan malah digunakan sendiri oleh 

aparat pajak (inilah.com, diakses 14 Agustus 2011). 

       Yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa terungkapnya kasus makelar 

pajak ini benar-benar membuat citra jajaran Departemen Keuangan, khususnya 

Ditjen Pajak, berada dalam titik nadir di mata publik. Jika seorang pegawai 

rendahan seperti Gayus saja bisa memainkan duit pajak yang jumlahnya miliaran, 

bagaimana dengan para pejabat yang lebih tinggi? Inilah yang akan 

mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pajak yang bukan 

tidak mungkin berujung pada pembangkangan umum terhadap berbagai bentuk 

pungutan pajak dan retribusi. Pertanda mengenai hal ini sebagian tampak diantara 

para anggota jejaring sosial seperti Facebook yang jumlahnya sudah ribuan 

(kumoro.staff.ugm.ac.id, diakses 14 Agustus 2011). 
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       Citra suatu organisasi yang merupakan akumulasi dari nilai-nilai kepercayaan 

yang diberikan oleh seseorang yang mengalami suatu proses cepat atau lambat 

untuk membentuk opini publik yang lebih abstrak (risnawatiririn.wordpress.com, 

diakses 15 Agustus 2011). Untuk menciptakan citra yang positif atau yang baik 

dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban organisasi dengan baik, melakukan 

apa saja yang mungkin untuk menunjukkan image positif dari organisasi dan 

mengembangkan hubungan yang mampu membuat stakeholder merasa 

diistimewakan dan dihargai secara pribadi. 

Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan 

antara organisasi dengan stakeholder. Selain itu juga merupakan aset penting 

dalam membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Suatu 

organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membentuk 

kepercayaan tersebut agar dapat menciptakan, memelihara dan mempertinggi 

tingkat hubungan dengan masyarakat. Kepercayaan merupakan proses 

menghitung antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 

Penelitian ini mengadaptasi pengukuran yang dilakukan oleh Organization 

for Quality (1999) dalam penelian Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi 

Loyalitas Konsumen Lembaga Pendidikan Tinggi (Rusdi Alam, 2006) untuk 

menentukan indikator variabel Citra, yaitu Gambaran institusi, aktifitas, etika 

institusi, manfaat dan tanggungjawab sosial. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ketika citra suatu institusi semakin dinilai baik oleh 

masyarakat maka loyalitas konsumen terhadap institusi tersebut semakin tinggi.  

http://risnawatiririn.wordpress.com/
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Sedangkan dalam penentuan indikator variabel kepercayaan, peneliti 

mengadaptasi dari dua penelitian. Penelitian Ainur Rofiq (2007) yang berjudul 

Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) terhadap Partisipasi Pelanggan E-

Commerce dan penelitian Sri Dewi Fitriana (2003) yang berjudul Pengukuran 

Kepuasan, Kepercayaan dan Komitmen di dalam Hubungan Relasional.  Dalam 

penelitian ini peneliti mengadopsi indikator variabel dari kepercayaan dalam 

penelitian Ainur Rofiq (2007) yaitu kepuasan, kenyamanan, dan tanggung jawab. 

Sedangkan dari penelitian Sri Dewi Fitriana (2003) kualitas dan keandalan 

pelayanan. Dari penelitian pertama dapat disimpulkan bahwa ketika tingkat 

kepercayaan semakin tinggi maka tingkat kepuasan outlet pun semakin tinggi. 

Sedangkan dalam penelitian kedua hipotesa terbukti bahwa kepuasan keseluruhan 

akan mempengaruhi kepercayaan. 

       Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian ini kepada mahasiswa 

Universitas Brawijaya, khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya Program 

Sarjana. Sasaran dalam penelitian ini dilakukan pada responden mahasiswa yang 

berusia 20 tahun ke atas, karena usia tersebut dapat dikatakan usia produktif dan 

individu telah dianggap dewasa sehingga dapat mempertanggung jawabkan 

pernyataanya (kompasiana.com, diakses tanggal 15 Agustus 2011). Pemilihan 

untuk Mahasiswa Universitas Brawijaya karena Mahasiswa merupakan kaum elite 

yang dirasa bisa diandalkan dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang 

dihadapi bangsa ini. Pelajar dan Mahasiswa bukanlah hanya sekedar orang yang 

belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan calon wajib pajak 

maupun potensi wajib pajak. “Calon wajib pajak itu mahasiswa, selain untuk diri 
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mereka sendiri, mahasiswa itu kan agen perubahan di masyarakat, makanya 

sangat strategis”, terang Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jatim II Erwin Silitonga 

(umpo.ac.id, diakses tanggal 15Agustus 2011). 

       Faktor peneliti memilih Mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai objek 

penelitian karena Universitas Brawijaya merupakan Universitas terbesar di daerah 

Kota Malang. Saat ini UB merupakan salah satu universitas negeri yang 

terkemuka di Indonesia yang mempunyai jumlah mahasiswa lebih dari 30 ribu 

orang dari berbagai strata mulai Program Pendidikan Vokasi (Diploma), 

Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor selain Program Spesialis 

dan Program Pendidikan Profesi yang tersebar dalam 12 Fakultas dan 2 Program 

(id.wikipedia.org, diakses 15 Agustus 2011). 

       Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dan sedang 

menggalakkan reformasi perpajakan terhadap wajib pajak, tentunya mendapat 

pukulan yang berat setelah terjadinya kasus makelar pajak ini. Berkaitan dengan 

terjadinya kasus makelar pajak yang menimpa dunia perpajakan di Indonesia, 

fenomena yang menarik untuk diteliti adalah pengaruh citra Direktorat Jederal 

Pajak terhadap kepercayaan calon wajib pajak sebelum maupun sesudah kasus 

makelar pajak. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah, “Pengaruh Citra 

Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi 

Sebelum dan Sesudah Terjadinya Kasus Makelar Pajak (Studi kasus pada 

mahasiswa Universitas Brawijaya)“ 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_Vokasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
http://id.wikipedia.org/wiki/Magister
http://id.wikipedia.org/wiki/Doktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah 

Terjadinya Kasus Makelar Pajak? 

2. Bagaimana perbedaan pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah 

Kasus Makelar Pajak? 

3. Bagaimana perbedaan Citra Direktorat Jenderal Pajak dan Kepercayaan 

Calon Wajib Pajak Orang Pribadi antara Sebelum dan Sesudah Terjadinya 

Kasus Makelar Pajak? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya  

2. Batasan lokasi penelitian adalah pada lingkungan Universitas Brawijaya.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui Pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Setelah 

Kasus Makelar Pajak. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh Citra Direktorat Jenderal Pajak 

terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan 

Sesudah Kasus Makelar Pajak. 

3. Untuk mengetahui perbedaan Citra Direktorat Jenderal Pajak dan 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi antara Sebelum dan 

Setelah Kasus Makelar Pajak? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini : 

1 Bagi Penulis 

 Sebagai syarat dalam memenuhi mata kuliah akhir program S-1. 

2 Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada dinas terkait 

untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan Calon Wajib Pajak terhadap Citra 

Direktorat Jenderal Pajak Sebelum dan Setelah Kasus Makelar Pajak. 

3 Bagi Fakultas 

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk 

mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Gambaran Umum Perpajakan 

Berbicara mengenai penerimaan negara, selain dari ekspor migas dan non 

migas, salah satu penerimaan negara didominasi dari penerimaan sektor pajak. 

Sebagian besar porsi penerimaan dalam APBN dipenuhi dari penerimaan pajak. 

Salah satu upaya pemerintah dalam menaikan penerimaan dari pajak yakni dengan 

melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Intensifikasi 

penerimaan pajak dilakukan dengan cara menggali lebih dalam potensi pajak dari 

setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sedangkan ekstensifikasi 

penerimaan pajak dengan cara memperluas objek penerimaan pajak, artinya yang 

belum kena pajak nantinya akan dikenakan pajak. Oleh karena itu Ditjen Pajak 

perlu mengkaji kembali setiap peraturan perundang-undangan pajak. 

Direktorat Jenderal Pajak akan menggali semua sektor guna memenuhi target 

penerimaan pajak yang telah dianggarkan dalam APBN 2011 sebesar 839,5 triliun 

rupiah. Direktorat Jenderal Pajak akan mempelajari potensi pajak yang belum 

tergali, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. Dalam APBN 2011 Ditjen pajak 

ditargetkan menghimpun Pajak Penghasikan (PPh) sebesar 420,49 triliun, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 312,11 triliun rupiah, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebesar 27,68 triliun rupiah, serta Bea Materai dan lain-lainnya 

sebesar 4,2 triliun rupiah. 
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2.1.1 Pengertian Pajak 

Sampai saat ini tidak ada batasan pengertian pajak yang sifatnya universal. 

Dari sudut pandang yang berbeda, masing-masing ahli memberikan pengertian 

yang berbeda-beda mengenai pajak, namun berbagai definisi tersebut mempunyai 

tujuan dan inti yang sama. 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan tidak mendapat imbalan yang 

secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan yang dapat digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau 

pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. 

Definisi dari pajak menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 

dalam pasal 1 ayat 1: 

”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak 

secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota 

masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembanguan 

nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-

peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 
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2.1.2 Fungsi dan Manfaat Pajak 

Tjahjono dan Husein (2005:3-4) membagi fungsi pajak menjadi dua yaitu 

sebagai sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi mengatur (non-

budgetair/fungsi regularend). Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara 

berarti bahwa pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, 

baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi non-budgetair 

atau fungsi regularend dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut 

campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan 

sektor swasta. 

Menurut Ismawan (2001:12), terdapat 3 manfaat pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai Sumber penerimaan negara 

Penerimaan pajak yang merupakan sumber penerimaan negara tercantum 

dalam komponen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di sisi 

penerimaan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

2. Sebagai alat pemerataan pendapatan 

Wujud dari manfaat pajaksebagai alat pemerataan pendapatan adalah dengan 

menerapkan tarif pajak progresif yaitu tarif pajak lebih tinggi untuk golongan 

masyarakat yang berpendapatan tinggi. Kemudian pengalokasian pajak 

digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti pendidikan dan 

kesehatan bagi masyarakat. 
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3. Alat mendorong investasi 

Jika ternyata realisasi penerimaan pajak dalam APBN lebih besar dari 

anggaran pengeluaran rutin yang ditetapkan, maka sisanya digunakan untuk 

membiayai investasi pemerintah. 

 

2.2 Wajib Pajak 

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, definisi wajib pajak 

adalah : 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. 

Menurut Mardiasmo (2003), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong 

pajak tertentu. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan 

orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyetor pajak kepada negara 

yang telah diatur oleh undang-undang. 
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2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak 

Yang menjadi kewajiban dari seorang wajib pajak adalah: 

a. Mendatarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

c. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri),dan memasukkan ke 

kantor pelayanan pajak. 

d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

e. Jika diperiksa wajib: 

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,atau objek yang terutang 

pajak. 

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

2.2.3 Hak Wajib Pajak 

Yang menjadi hak dari seorang wajib pajak adalah: 

a. Mengajukan surat keberatan atau banding. 

b. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 

pajak.  

c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi,serta 

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

e. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 
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f. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja,wajib pajak berhak 

meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, 

mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak. 

 

2.3 Variabel Operasional 

2.3.1 Citra 

2.3.1.1 Pengertian Citra 

Konsep citra telah banyak dikembangkan dalam dunia usaha. Suatu institusi 

yang memiliki citra baik akan memberikan keuntungan bagi institusi tersebut, 

sebaliknya apabila citra yang dimilikinya tidak baik akan merugikan institusi 

tersebut dalam aktifitasnya. Citra yang baik memiliki arti bahwa masyarakat, 

termasuk didalamnya konsumen, mempunyai kesan positif terhadap suatu 

institusi, sedangkan citra yang kurang baik berarti masyarakat mempunyai kesan 

yang negatif. 

Citra menurut Ruslan (2004:70) berkaitan erat dengan suatu penilaian, 

tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi atau simbol-simbol tertentu 

terhadap bentuk pelayanan, nama perusahaan, dan merk suatu produk barang atau 

jasa dari pihak publik sebagai khalayak sasarannya. 

Menurut Rakhmat (dalam Soemirat dan Ardianto, 2003:114), citra adalah 

penggambaran tentang realitas dan tidak harus sama dengan realitas, citra adalah 

dunia menurut persepsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa citra adalah 

persepsi masyarakat terhadap suatu hal. Jika sesuatu tersebut berupa organisasi 

atau perusahaan, maka disebut Corporate Image (Citra Perusahaan); jika produk 
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disebut Product Image (Citra Produk); jika merk disebut Brand Image (Citra 

Merek); serta Selg Image (Citra Diri). 

2.3.1.2 Jenis Citra 

Jefkins (1995: 17-19) menyatakan bahwa citra yang dibentuk melalui 

persepsi, dapat dibagi menjadi: 

a. Citra Bayangan (Mirror Image) 

Citra bayangan melekat pada orang dalam atau anggota-anggota 

organisasi, biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar 

mengenai organisasinya. Citra bayangan merupakan citra yang dianut 

kalangan intern suatu lembaga mengenai pandangan luas terhadap 

organisasinya. Citra ini sering tidak tepat atau sekedar ilusi karena tidak 

memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki 

oleh kalangan intern lembaga itu mengenai pendapat atau pandangan-

pandangan pihak luar. 

b. Citra yang Berlaku (Current Image) 

Citra yang berlaku merupakan kebalikan dari citra bayangan. Citra ini 

diberikan pihak-pihak luar terhadap suatu organisasi. Citra ini ternyata 

tidak selamanya sesuai dengan kenyataan karena semata-mata terbentuk 

dari pengalaman dan pengetahuan pihak luar yang biasanya kurang 

memadai. Untuk menghadapinya perusahaan harus memperhatikan 

segenap kesan serta gambaran mental yang terkait dengan semua aspek 

organisasi. 
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c. Citra yang Diharapkan (Wish Image) 

Citra harapan yaitu citra yang diharapkan oleh manajemen. Citra ini 

cenderung lebih baik atau menyenangkan daripada citra yang ada. Citra 

yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk 

mengambil sesuatu yang relatif baru yakni ketika khalayak ramai belum 

memiliki informasi yang cukup.  

d. Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Citra dari perusahaan secara menyeluruh, bukan atas produk dan 

pelayanannya. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak orang yang 

memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan 

perusahaan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, 

distributor, pemasok, asosiasi pedagang dan gerakan pelanggan di sektor 

perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. 

Menurut situs wikipedia (www.wikipedia.org) citra perusahaaan 

merupakan kesan psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu 

perusahaan di mata khalayak publiknya yang berdasarkan pengetahuan, 

tanggapan serta pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. 

Penilaian tertentu terhdap citra perusahaan oleh publiknya bisa berbentuk 

citra baik, sedang dan buruk. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi citra perusahaan: 

1. Orientasi terhadap manfaat yang telah diberikan atau diterima, dan 

sebagaimana diinginkan oleh kelompok khalayak sasarannya. 

http://www.wikipedia.org/
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2. Manfaat yang ditampilkan melalui kualitas atau kuantitas pelayanan 

cukup realistis dan mengesankan bagi khalayaknya. 

3. Citra yang baik tersebut telah dipresentasikan berdasarkan kemampuan 

perusahaan, kebanggan, nilai-nilai kepercayaan, kejujuran dan mudah 

dimengerti oleh publik sebagai khalayak sasarannya. 

4. Citra yang baik muncul dari akibat penilaian atau tanggapan publik 

terhadap berbagai aktivitas, empati, prestasi dan reputasi perusahaan 

selama melakukan berbagai kegiatannya. 

5. Citra baik perusahaan lainnya yang dapat timbul dari aspek yang 

menampilkan keseriusannya dalam tanggungjawab sosial perusahaan 

yang lebih peduli pada kelestarian lingkungan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

e. Citra Majemuk 

Citra yang timbul karena sub-sub unit atau individu dari suatu organisasi 

perusahaan berperangai dan berperilaku tersendiri. Secara sadar atau 

tidak, hal ini memunculkan citra yang bisa jadi berbeda dengan citra 

perusahaan secara keseluruhan. 

2.3.1.3 Manfaat Citra 

Suatu organisasi atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa 

dukungan dan citra yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi 

atau perusahaan tersebut. Citra itu sengaja diciptakan karena citra merupakan 

salah satu aset tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Citra yang 

baik merupakan perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik kosumen untuk 



  

19 

 

memilih produk atau jasa perusahaan (Nguyen, Nha and Guston Leblanc dalam 

Indarto, 2005:1). Citra yang baik dapat mendukung aktivitas dari suatu organisasi 

(Dowling dalam Indarto, 2005:1). 

Organisasi atau perusahaan yang mempunyai citra baik di mata konsumen, 

produk dan jasa relatif lebih bisa diterima konsumen daripada perusahaan yang 

mempunyai citra buruk. Perusahaan yang memiliki citra positif di mata konsumen 

cenderung survive di masa krisis. Kalaupun menderita kerugian, jumlahnya lebih 

kecil dibanding perusahaan yang citranya kurang baik. 

Dampak positif lainnya terhadap karyawan sendiri. Karyawan yang bekerja 

pada organisasi atau perusahaan dengan citra positif memiliki rasa bangga, 

sehingga dapat memicu motivasi mereka untuk bekerja lebih produktif. Citra 

sebuah organisasi atau perusahaan tidak dapat direkayasa. Artinya, citra akan 

datang dengan sendirinya dan cara yang ditempuh organisasi. Sehingga 

komunikasi dan keterbukaan organisasi merupakan salah satu faktor utama untuk 

mendapat citra perusahaan yang positif. 

2.3.1.4 Pembentukan Citra 

Nimpoeno (dalam Soemirat dan Ardianto, 2003:115), mengatakan bahwa 

model pembentukan citra menunjukkan bagaimana stimulus dari luar 

diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) yang diberikan 

pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsang ditolak, proses 

selanjutnya tidak akan berjalan. Sebaliknya, jika rangsang diterima oleh individu, 

berarti terdapat komunikasi dan perhatian dari seseorang dan proses selanjutnya 

dapat berjalan. 
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Jika stimulus mendapatkan perhatian, individu akan berusaha untuk mengerti 

tentang rangsang tersebut. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap 

unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan atau individu akan 

memberikan makna terhadap suatu rangsang. Persepsi individu akan positif 

apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu. 

Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi kognisinya. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan 

respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Sikap adalah 

kecenderungan bertindak, berekspresi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi 

objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Proses pembentukan 

citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku 

tertentu.  

 

2.3.2 Kepercayaan 

2.3.2.1 Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan (Trust) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena 

pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi 

barang dan jasa. Kepercayaan juga merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk 
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melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan 

integritasnya. Dalam penelitian ini kepercayaan terhadap organisasi yang 

mencakup keyakinan konsumen terhadap kualitas dan keandalan pelayanan yang 

ditawarkan. 

Maka kesimpulannya kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa pernyataan 

pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya. Ketidakpercayaan 

bisa terjadi sejalan dengan minimnya informasi dalam perencanaan dan 

pengukuran kinerja. Rasa percaya atau rasa tidak percaya seseorang yang muncul 

dalam perilakunya ditentukan oleh faktor-faktor informasi, pengaruh, dan 

pengendalian. Kepercayaan akan meningkat bila informasi yang diterima dinilai 

akurat, relevan, dan lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

merupakan salah satu kunci terpenting untuk menjalin hubungan yang baik 

dengan konsumen. Hubungan tersebut dapat berlanjut jika perusahaan atau 

organisasi yang dipercaya mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Bames (2003:149), beberapa elemen penting dari kepercayaan 

adalah: 

1. Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan di 

masa lalu. 

2. Watak yang diharapkan dari mitra, seperti dapat dihandalkan dan dapat 

dipercaya. 

3. Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam risiko. 

4. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra. 
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2.3.2.2 Komponen-komponen Kepercayaan 

Green (dalam Peppers and Rogers, 2004:73) menyatakan bahwa komponen-

komponen kepercayaan adalah: 

a. Kredibilitas 

Kredibilitas berarti bahwa sebuah organisasi memiliki karyawan yang 

jujur dan kata-katanya dapat dipercaya. Kredibilitas harus dilakukan 

dengan kata-kata. “ Saya dapat mempercayai apa yang dikatakannya 

mengenai.... “. 

b. Reliabilitas 

Realibilitas berarti sesuatu yang bersifat reliable atau dapat dihandalkan. 

Ini berarti berhubungan dengan kualitas individu atau organisasi. 

Reliabilitas harus dilakukan dengan tindakan, “ Saya dapat mepercayai 

apa yang dilakukannya.... “. 

c. Intimacy 

Kata yang berhubungan adalah integritas yang berarti karyawan memiliki 

kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip moral yang kuat. 

Integritas menunjukkan adanya Internal Consistency, ada kesesuaian 

antara pikiran dan tindakan. Selain itu integritas juga menunjukkan 

adanya ketulusan. 
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2.4 Gambaran Umum Kasus Makelar Pajak (Gayus Tambunan) 

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau hanya Gayus Tambunan (lahir 

di Jakarta, 9 Mei 1979) adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika 

Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar 

di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di 

brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. 

Gayus diduga melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan ketika 

masih menangani 151 wajib pajak badan yang merupakan perusahaan-perusahaan 

besar yang berada di Indonesia. 

Menurut Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur 

(KITSD) duit yang ada di dalam rekening Gayus Tambunan diduga kuat terkait 

dengan wajib pajak badan yang pernah ditangani pegawai golongan III-A tersebut 

pada 2007, ketika masih bekerja di Sub Direktorat Keberatan dan Banding 

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. Di persidangan, Gayus mengaku 

uang Rp28 miliar itu didapatnya hasil membantu telaah banding terhadap tiga 

perusahaan Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi 

Resources. Dalam perkara ini, Gayus dikenakan pasal 11 dan 12B UU nomor 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gayus juga dikenakan 

pasal 3 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  

Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri 

ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia 

Hukum di Singapura. Kasus Gayus telah mencoreng reformasi Kementerian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1979
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Susno_Duadji
http://id.wikipedia.org/wiki/Haram
http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
http://id.wikipedia.org/wiki/Satgas_Mafia_Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Satgas_Mafia_Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Republik_Indonesia
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Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Mantan Menteri Keuangan 

Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan ringkasan beberapa penelitian terdahulu, baik 

penelitian mengenai citra maupun penelitian mengenai kepercayaan: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Peneliti Variabel 

Penelitian 

Ringkasan Hasil 

Penelitian 

Variabel-variabel 

yang 

mempengaruhi 

Loyalitas 

Konsumen 

Pendidikan Tinggi 

(Studi pada UIN 

Jakarta) 

Rusdi 

Alam 

Variabel Citra, 

Loyalitas 

Konsumen 

Penelitian ini dilakukan 

dengan cara 

menyebarkan kuesioner 

secara langsung kepada 

mahasiswa yang 

berkuliah di UIN 

Jakarta. Terdapat 272 

responden yang menjadi 

sampel penelitian. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ketika citra suatu 

institusi semakin dinilai 

baik oleh masyarakat 

maka loyalitas 

konsumen terhadap 

institusi tersebut 

semakin tinggi 

Pengaruh Citra 

Instansi terhadap 

Kepercayaan 

Yusep 

Andriyana 

Variabel Citra, 

Kepercayaan 

Penelitian ini dilakukan 

dengan cara 

menyebarkan kuesioner 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani
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pengguna jasa 

(Studi Pada 

Pengelola IMB di 

Badan 

Pengelolaan 

Tanah dan 

Bangunan 

Bandung) 

kepada masyarakat yang 

akan dan pernah 

menggunakan jasa izin 

mendirikan bangunan. 

Terdapat 100 responden 

yang menjadi sampel 

penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa ketika citra suatu 

institusi semakin dinilai 

baik oleh masyarakat 

maka kepercayaan 

pengguna jasa akan 

semakin tinggi 

Pengaruh Dimensi 

Kepercayaan 

(Trust) terhadap 

Partisipasi 

Pelanggan E-

Commerce 

Ainur 

Rofiq 

Variabel 

Endogen 

Kepercayaan 

Penelitian ini dilakukan 

dengan cara 

menyebarkan kuesioner 

secara langsung kepada 

pengguna internet yang 

pernah melakukan 

transaksi penjualan 

online. Terdapat 152 

responden yang menjadi 

sampel penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa ketika tingkat 

kepercayaan semakin 

tinggi maka tingkat 

kepuasan outlet pun 

semakin tinggi. 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada kajian teori yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa 

Citra yang baik merupakan perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik 

stakeholder untuk memilih jasanya selain itu citra yang baik juga dapat 

mendukung aktivitas dari suatu organisasi. Bila citra Ditjen Pajak yang baik 

diharapkan mampu menciptakan potensi wajib pajak yang memiliki tingkat 

kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak di masa yang akan datang di 

dalam aktivitasnya .  

Menurut Gunadi (2004), langkah awal untuk menciptakan wajib pajak yang 

memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi adalah dengan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat yang termasuk di dalamnya calon wajib 

pajak. Jadi, jika kepercayaan masyarakat tinggi, hal itu dapat menciptakan wajib 

pajak yang memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi. Begitu 

pula sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat rendah, hal itu dapat menciptakan 

wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan rendah. 

Dalam hal ini, citra yang dimiliki ditjen pajak yang menentukan apakah 

masyarakat yang termasuk di dalamnya calon wajib pajak telah memberikan 

kepercayaannya sehingga kelak akan memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan 

yang tinggi terhadap pajak di masa yang akan datang. Apabila citra yang dimiliki 

ditjen pajak baik, maka kepercayaan masyarakat akan tinggi. Sebaliknya jika citra 

yang dimiliki ditjen pajak buruk, maka kepercayaan masyarakat rendah. Sehingga 

hipotesis yang digunakan adalah: 
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1. “Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

sebelum dan sesudah kasus makelar pajak terjadi” 

Adanya kasus makelar pajak ini, bisa jadi akan memberikan adanya 

perbedaan pengaruh citra Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepercayaan 

masyarakat. Adanya pendapat yang mejelaskan bahwa terjadinya sebuah kasus 

yang menimpa sebuah organisasi dapat membawa dampak kepada  organisasi 

tersebut, dan juga dapat mempengaruhi citra organisasi tersebut terhadap 

kepercayaan masyarakat pada organisasi yang bersangkutan (kompasian.com). 

Seperti survei kuantitatif yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) 

yang menghasilkan bahwa terjadinya kasus negatif yang didalam hal ini adalah 

kasus hukum yang menjerat politikus telah membuat citra politikus menurun 

sehingga membuat kepercayaan masyarakat menurun. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada tahun sebelum-sebelumnya, yaitu 

masyarakat menilai citra politikus masih relatif baik. Dari hal tersebut bisa 

membuat penilaian yang berbeda antara sebelum dan sesudah terjadinya kasus 

makelar pajak. Sehingga hipotesis berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

2. “Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

sebelum dan sesudah kasus makelar pajak terjadi” 

Banyak efek yang terjadi sesudah terjadinya kasus makelar pajak. Diantara 

banyaknya efek yang terjadi tersebut adalah membuat citra Ditjen Pajak menurun 

(kumoro.staff.ugm.ac.id). Selain menurunnya citra Direktorat Jenderal Pajak, efek 

lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, sejumlah reaksi kekecewaan 
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masyarakat pun muncul, sejumlah masyarakat tidak percaya terhadap Direktorat 

Jenderal Pajak yang merupakan ungkapan emosional masyarakat (inilah.com). 

Sehingga disinyalir adanya perbedaan pada citra ditjen pajak dan kepercayaan 

masyarakat antara sebelum dan sesudah terjadinya kasus makelar pajak.  

Sehingga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

3. “Terdapat perbedaan citra ditjen pajak dan kepercayaan calon wajib pajak 

antara sebelum dan sesudah kasus makelar pajak” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif karena analisi data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research atau 

confirmatory. Explanatory research atau confirmatory digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis 

guna memperkuat atau bahkan menolak teori tersebut. 

Dalam penelitian ini explanatory research atau confirmatory digunakan untuk 

menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh antara  Citra Ditjen Pajak 

terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak sebelum dan sesudah Kasus Makelar 

Pajak. Dan juga ada tidaknya perbedaaan Citra Ditjen Pajak dan Kepercayaan 

Calon Wajib Pajak sebelum maupun sesudah Kasus Makelar Pajak. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode survei. Informasi 

dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2002). Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002), populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau 

segala sesuatu ang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan Sekaran (2003) 

mengungkapkan bahwa populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan strata 1 di 

Universitas Brawijaya. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2002). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode simple random 

sampling. Simple Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

secara acak dimana setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama 

dan bersifat tak terbatas untuk dijadikan sampel penelitian (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Metode ini diambil karena sifat penelitian yang harus dapat 

digeneralisasi dan dengan menggunakan metode tersebut penelitian tersebut akan 

lebih mudah untuk digeneralisasi. 

Untuk penentuan jumlah sampel didasarkan pada usulan yang diungkapkan 

Roscoe dalam Sekaran (2003) yang menyebutkan bahwa ukuran sampel lebih dari 

30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Berdasarkan 

ukuran populasi yang berjumlah lebih dari 1000, maka ukuran sampel yang harus 

diambil menurut Kerlinger (1973) sebagaimana dikutip oleh Hasan Mustafa 
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(2000) adalah sejumlah 10% dari pupulasi yaitu minimal 100 buah. Sampel 

diambil dengan memilih 4 fakultas besar di Universitas Brawijaya yaitu Ekonomi 

dan Bisnis, Ilmu Administrasi, Teknik, dan Hukum. Sisanya di sebar secara acak 

di fakultas lain yang ada di Universitas Brawijaya. Sampel ini dirasa peneliti 

cukup representatif karena telah memenuhi syarat jumlah sampel sebesar 30 

sampai dengan 500 (Sekaran, 2003). 

 

3.3 Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Brawijaya, mengingat 

kampus ini merupakan tempat dihasilkannya calon Wajib Pajak di masa yang 

akan datang.  

 

3.4 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu 

data yang dikumpulkan secara langsung dari responden, berupa kuesioner yang 

disebarkan kepada Mahasiswa Universita Brawijaya yang merupakan calon wajib 

pajak. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi pada Universitas Brawijaya. 

Dipilihnya Universitas Brawijaya karena merupakan universitas dengan jumlah 

mahasiswa strata 1 terbanyak yang berada di kota Malang. Mengingat jumlah 
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mahasiswa yang belajar di Universitas Brawijaya cukup banyak, hal ini 

menjadikan banyaknya calon wajib pajak yang merupakan responden dalam 

penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode survei. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), 

metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan 

pertanyaan lisan dan tertulis. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis yaitu dalam 

bentuk kuesioner. 

Kuesioner merupakan “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab” (Sugiyono 2007:142). Kuesioner dapat berupa “pertanyaan/pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

melalui pos atau internet” (Sugiyono 2007:142).  

Dalam penelitian ini jenis kuesioner yang diberikan adalah direct 

queationnaires. Kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti kepada mahasiswa 

yang mengisi. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada responden adalah 

profil responden, pandangan responden terhadap Citra Ditjen Pajak, dan untuk 

tahap selanjutnya akan ditanyakan juga pandangan responden terhadap 

kepercayaan responden sebagai calon wajib pajak. 

Proses pembuatan kuesioner ini dilakukan dengan melakukan adaptasi dari 

pengukuran yang dilakukan oleh Organization for Quality (1999) dalam 

penelitian analisis variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

lembaga pendidikan tinggi (Rusdi Alam, 2006) untuk menentukan indikator 
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variabel citra, yaitu gambaran institusi, aktifitas, etika, dan tanggungjawab sosial. 

Sedangkan dalam penentuan indikator variabel kepercayaan, peneliti 

mengadaptasi dari dua penelitian. peneliti mengadaptasi dari dua penelitian. 

Penelitian Ainur Rofiq (2007) yang berjudul Pengaruh Dimensi Kepercayaan 

(Trust) terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce dan penelitian Sri Dewi 

Fitriana (2003) yang berjudul Pengukuran Kepuasan, Kepercayaan dan Komitmen 

di dalam Hubungan Relasional.  Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi 

indikator variabel dari kepercayaan dalam penelitian Ainur Rofiq (2007) yaitu 

kepuasan, kenyamanan, dan tanggung jawab. Sedangkan dari penelitian Sri Dewi 

Fitriana (2003) kualitas dan keandalan pelayanan. 

Penyebaran kuisoner dilaksanakan pada rentang bulan Oktober 2011. 

Kuesioner yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk “mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian” (Sugiyono 2007:93). 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan ata 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 
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Tabel 3.1 

Tabel Ringkasan Kuesioner 

Variabel Indikator Item Kuesioner 

Citra Ditjen 

Pajak (X) 

Gambaran Institusi - DJP telah melakukan reformasi perpajakan 

dalam usaha pembenahan administrasi dan 

menumbuhkan kepatuhan WP 

- DJP dikenal sebagai institusi yang bersih 

dari kasus. 

Aktivitas  - DJP telah memberikan kepastian hukum 

dan tertib administrasi. 

Etika - DJP telah melakukan tugasnya dengan 

bersih, jujur, berakhlak dan bermoral 

Tanggungjawab Sosial - DJP telah melakukan pengembangan  

masyrakat dan lingkungan di wilayah 

sekitarnya. 

Kepercayaan 

Calon Wajib 

Pajak (Y) 

Keandalan pelayanan -  Kepercayaan bahwa pegawai Ditjen 

Pajak tidak mempersulit Wajib Pajak 

yang akan melakukan kewajiban 

pajaknya. 

Kualitas pelayanan - Kepercayaan bahwa ditjen pajak 

melakukan tugasnya dengan proffesional. 

Kenyamanan - Kepercayaan bahwa Ditjen Pajak 

memberikan kemudahan dalam 

memberikan informasi untuk 

mewujudkan keefektifan pelayanan. 

Kepuasan - Kepercayaan Ditjen Pajak telah 

memberikan kepuasan dalam pelayanan. 

tanggungjawab - Kepercayaan bahwa Ditjen Pajak telah 

melaksanakan kewajibannya. 
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3.6 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang bervariasi dan akan menjadi objek 

penelitian. Yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah “kondisi-kondisi 

atau karakteristik-karakteristik yang oleh peneliti dikontrol, diobservasi untuk 

tujuan penelitian (Sanafiah Faisal, 1982:82). 

3.6.1 Citra Direktorat Jenderal Pajak 

Pengertian citra ditjen pajak mengacu pada suatu penilaian, tanggapan, opini, 

kepercayaan publik, asosiasi atau simbol-simbol tertentu terhadap bentuk 

pelayanan dan nama Ditjek Pajak dari pihak publik. Variabel diukur dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Gambaran Institusi 

b. Aktivitas 

c. Etika 

d. Tanggungjawab Sosial 

3.6.2 Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

Kepercayaan (Trust) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena 

pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi 

barang dan jasa. Variabel diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keandalan Pelayanan 
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b. Kualitas Pelayanan 

c. Kenyamanan 

d. Kepuasan 

e. Tanggungjawab 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Variabel Skala 

Citra Ditjen 

Pajak  

- Gambaran Institusi 

- Aktivitas 

- Etika 

- Tanggungjawab Sosial 

Interval 

Kepercayaan 

Calon Wajib 

Pajak  

- Keandalan Pelayanan 

- Kualitas Pelayanan 

- Kenyamanan 

- Kepuasan 

- Tanggungjawab 

Interval 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

 

3.7 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur 

(Agung, 1990). Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan 
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hasil pengukuran psikologis atau non fisik. Berkaitan dengan karakteristik 

psikologis, hasil pengukuran yang diperoleh sebenarnya diharapkan dapat 

menggambarkan atau memberikan skor/ nilai suatu karakteristik lain yang 

menjadi perhatian utama. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor pertanyaan. Kriterian yang digunakan valid atau tidak valid adalah 

apabila koefisien korelasi r kurang dari nilai r tabel dengan tingkak 

signifikansi 5 persen berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 

2005). 

2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu konstruk yang sama dan jika dilakukan pengukuran kembali 

dari waktu ke waktu oleh orang lain. Pengujian ini dilakukan untuk 

menghitung koefisien Cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam 

suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila mempunyai 

koefisien Cronbach alpha > 0,6. Hasil uji realibilitas kuesioner sangat 

tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua pertanyaan 

penelitian. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

1. Uji Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan 

umum regresi linear sederhana adalah: 

Y=a+bX 

Keterangan: 

Y = Kepercayaan Calon Wajib Pajak Sebelum/Sesudah Kasus Makelar Pajak 

a = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X = Citra Ditjen Pajak Sebelum/Sesudah Kasus Makelar Pajak 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS). Hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: Citra Ditjen Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sebelum kasus makelar pajak terjadi. 
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Ha1: Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sebelum kasus makelar pajak terjadi. 

H02: Citra Ditjen Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sesudah kasus makelar pajak terjadi. 

Ha2: Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sesudah kasus makelar pajak terjadi. 

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan digunakan F-Test dengan α 

= 0,05 atau tingkat keyakinan sebesar 95%. Kesimpulan hasil analisis dalam 

penelitian ini diarahkan pada nilai probabilitas signifikansi. Apabila 

probabilitas signifikansi lebih dari taraf signifikansi (5%), maka H01 dan H02 

diterima. Hal ini berarti Citra Ditjen Pajak tidak mempengaruhi Kepercayaan 

Calon Wajib Pajak Sebelum maupun Sesudah Kasus Makelar Pajak terjadi. 

Namun, jika probabilitas signifikansi kurang dari taraf signifikansi (5%), 

maka H01 dan H02 ditolak dan dapat dikatakan bahwa Citra Ditjen Pajak 

mempengaruhi Kepercayaan Calon Wajib Pajak Sebelum maupun Sesudah 

Kasus Makelar Pajak. 

2. Uji Chow Test 

Chow Test adalah alat untuk menguji test of coefficient atau uji kesamaan 

koefisien. Jika hasil observasi yang sedang diteliti dapat dikelompokkan 

mejadi dua atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah 

kedua atau lebih kelompok tersebut merupakan subyek proses ekonomi yang 

sama (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, chow test digunakan untuk 

menguji: 
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H03: Tidak terdapat perbedaaan pengaruh antara citra ditjen pajak terhadap 

kepercayaan calon wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah kasus 

makelar pajak. 

Ha3: Terdapat perbedaaan pengaruh antara citra ditjen pajak terhadap 

kepercayaan calon wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah kasus 

makelar pajak. 

Uji kesamaan koefisien dilakukan dengan F test, yaitu: 

 

Keterangan: 

RSSr   = Regresi dengan total observasi 

RSSur = Jumlah RSS dari masing-masing regresi kelompok observasi 

n          = Jumlah observasi 

k          = Jumlah parameter yang diestimasi 

3. Uji Beda T-test dengan Sampel Berhubungan 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H04: Tidak terdapat perbedaan antara citra ditjen pajak sebelum maupun 

sesudah kasus makelar pajak. 

Ha4: Terdapat perbedaan antara citra ditjen pajak sebelum maupun sesudah 

kasus makelar pajak. 

H05: Tidak terdapat perbedaan antara kepercayaan calon wajib pajak sebelum 

dan sesudah kasus makelar pajak. 

Ha5: Terdapat perbedaan antara kepercayaan calon wajib pajak sebelum dan 

sesudah kasus makelar pajak. 
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Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan digunakan Paired Samples 

T-test dengan α = 0,05 atau tingkat keyakinan sebesar 95%. Kesimpulan hasil 

analisis dalam penelitian ini diarahkan pada nilai probabilitas signifikansi. 

Apabila probabilitas signifikansi lebih dari taraf signifikansi (5%), maka H04 

dan H05 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan Citra Ditjen Pajak dan 

Kepercayaaan Calon Wajib Pajak sebelum maupun sesudah Kasus Makelar 

Pajak. Namun, jika probabilitas signifikansi kurang dari taraf signifikansi  

(5%), maka H04 dan H05 diterima dan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan Citra Ditjen Pajak dan Kepercayaan Calon Wajib Pajak sebelum 

maupun sesudah Kasus Makelar Pajak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Universitas Brawijaya 

Kampus UB berada di kota Malang Jawa Timur, dengan lokasi yang mudah 

terjangkau oleh kendaraan umum. Kampusnya sangat asri karena banyaknya 

pepohonan dan ditunjang oleh hawa sejuk kota Malang. Sejarah membuktikan 

keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan tempat UB tumbuh dan 

berkembang pesat. Ini tidak terjadi dengan sendirinya tapi seakan merupakan 

proses sejarah yang tidak terpisahkan dari kejayaan Jawa Timur di masa lampau. 

Berdasarkan SK Presiden Nomor 59 tahun 1982 tanggal 7 September 1982 

tentang struktur organisasi Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan (FPi) 

menjadi fakultas tersendiri karena sejak tahun 1977 digabung menjadi satu dengan 

Fakultas Peternakan dengan nama Fakultas Peternakan dan Perikanan. Sebagai 

catatan bahwa Fakultas Perikanan telah berdiri sejak tahun 1963 di Probolinggo 

yang merupakan Jurusan dari FKHP Universitas Brawijaya. Fakultas Kedokteran 

(FK) secara resmi berada di bawah Universitas Brawijaya sejak tahun 1974 

setelah sejak berdirinya tahun 1963 dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Jawa 

Timur. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), diresmikan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0371/O/1993 tanggal 21 Oktober 1993. Universitas Brawijaya menambah satu 

lagi fakultas yaitu Fakultas Teknologi Pertanian(FTP) yang merupakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kampus
http://id.wikipedia.org/wiki/Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/1977
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_Pertanian&action=edit&redlink=1
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peningkatan status dari Jurusan Teknologi Pertanian yang sebelumnya berada di 

Fakultas Pertanian. 

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi 

 Visi Organisasi 

 Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu 

berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

 Misi Organisasi 

 Misi UB antara lain: 1) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran 

tentang keberadaan penciptaan alam oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap 

kehidupan mempunyai hak untuk dihargai, 2) Menyelenggarakan proses 

pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik 

dan/atau professional yang bermutu serta berkepribadian/berjiwa entrepeneur, dan 

3) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, 

humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

 Tujuan Organisasi 

 Tujuan JAFEB-UB adalah menghasilkan lulusan yang 1) Menghasilkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas memiliki disiplin dan 

etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan professional yang tangguh dan 

mampu bersaing di tingkat internasional, 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, dan 3) Mempunyai 
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kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep 

pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Universitas Brawijaya. Peneliti 

memilih sampel yang dimaksud sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan dipilih 

secara random. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu 

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan 

peneliti kurang lebih selama 2 minggu. Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada 

mahasiswa sebanyak 100 buah. Adapun jumlah kuesioner yang kembali adalah 

sebanyak 89 buah. Dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 89,00% 

yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Responden Rate 

Kuesioner yang disebar 100 

Kuesioner yang tidak kembali (11) 

Kuesioner yang kembali 89 

Kuesioner yang digugurkan (0) 

Kuesioner yang digunakan 89 

Tingkat pengembalian (Responden Rate) 89,00% 

Tingkat pengembalian yang digunakan (Useable Responden Rate) 89,00% 

Sumber: Data Primer (Diolah) 
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 Adapun mengenai karakteristik responden penelitian dibagi berdasarkan jenis 

kelamin, angkatan, dan fakultas.  

 Karakteristik responden penelitian dibagi berdasarkan jenis kelamin, adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik Responden  Jumlah Persentase 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pria 

Wanita 

 

33 

56 

 

37,08% 

62,92% 

Jumlah 89 100% 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa antara responden pria dan wanita 

memiliki persentase yang jauh berbeda yaitu 62,92% untuk reponden wanita dan 

37,08% untuk responden pria. Hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas 

Brawijaya memiliki lebih banyak berjenis kelamin wanita daripada pria.  

 Adapun mengenai karakteristik responden penelitian berdasarkan angkatan, 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan 

Karakteristik Responden Jumlah Persentase 

Berdasarkan Angkatan 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

20 

35 

19 

15 

 

22,47% 

39,32% 

21,34% 

16,85% 

Jumlah 89 100% 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

didominasi oleh angkatan 2008 dengan persentase 39,32%. Sedangkan untuk 

angkatan 2007, 2009 dan 2010 memiliki persentase yang  masing-masing 22,47% 

untuk angkatan 2007, 21,34% untuk angkatan 2009 dan 16,85% untuk angkatan 

2010.  

 Adapun mengenai karakteristik responden penelitian berdasarkan telah 

fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas 

Karakteristik Responden Jumlah Persentase 

Berdasarkan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Ilmu Administrasi 

Teknik 

Hukum 

Lain-lain 

 

25 

20 

17 

15 

12 

 

28,08% 

22,47% 

19,10% 

16,85% 

13,48% 

Jumlah 89 100% 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

didominasi oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dengan persentase 

28,08%. Sedangkan untuk fakultas ilmu administrasi, teknik, hukum dan 

teknologi hasil pertanian memiliki persentase yang  masing-masing 22,47% untuk 

fakultas ilmu administrasi, 19,10% untuk fakultas teknik, 16,85% untuk fakultas 

hukum dan 13,48% untuk lain-lain. 

 

4.3 Karakteristik Jawaban Responden 

Analisis yang dilakukan pada karakteristik jawaban ini untuk mengetahui 

distribusi item-item dari variabel Kepercayaan terhadap ditjen pajak (X1), Citra 

Dijen Pajak (X2), dan Persepsi Calon Wajib Pajak atas pelaksanaan Self 

Assessment System (Y) secara keseluruhan yang diperoleh dari jawaban responden 
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melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden maupun dalam jumlah 

prosentase. 

 

a. Variabel XSebelum 

Tabel 4.5  

Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel XSebelum 

Variabel Item 

Jawaban 
Rata-

rata 
STS % TS % N % S % SS % 

XSebelum 

1 2 2.24 33 37.07 22 24.71 32 35.95 0 0.00 2.94 

2 26 29.21 37 41.57 9 10.11 17 19.10 0 0.00 2.19 

3 6 6.74 17 19.10 14 15.73 50 56.17 2 2.24 3.28 

4 7 7.86 24 26.96 19 21.34 37 41.57 2 2.24 3.03 

5 28 31.46 34 38.20 9 10.11 18 20.22 0 0.00 2.19 

Rata-rata skor Variabel XSebelum 2.73 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui rata-rata jawaban responden untuk item 1 adalah 

2.94. Rata-rata jawaban responden untuk item 2, 3, 4, 5 masing-masing 

sebesar 2.19, 3.28, 3.03, dan 2.19, sehingga dapat diperoleh rata-rata dari 

jawaban responden untuk variabel XSebelum adalah 2.73. dengan nilai rata-rata 

2.73 menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Brawijaya cenderung 

memberikan penilaian netral terhadap Citra Ditjen Pajak Sebelum Kasus 

Makelar Pajak. 
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b. Variabel YSebelum 

Tabel 4.6  

Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel YSebelum 

Variabel Item 

Jawaban 
Rata-

rata 
STS % TS % N % S % SS % 

YSebelum 

1 6 6.74 24 26.96 11 12.35 42 47.19 6 6.74 3.20 

2 6 6.74 33 37.07 14 15.73 31 34.83 5 5.61 2.95 

3 3 3.37 14 15.73 17 19.10 48 53.93 7 7.86 3.47 

4 3 3.37 33 37.07 20 22.47 29 32.58 4 4.49 2.97 

5 5 5.61 24 26.96 11 12.35 42 47.19 7 7.86 3.25 

Rata-rata skor Variabel YSebelum 3.17 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui rata-rata jawaban responden untuk item 1 adalah 

3.20. Rata-rata jawaban responden untuk item 2, 3, 4, 5 masing-masing 

sebesar 2.95, 3.47, 2.97, dan 3.25, sehingga dapat diperoleh rata-rata dari 

jawaban responden untuk variabel XSebelum adalah 3.17. dengan nilai rata-rata 

3.17 menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Brawijaya cenderung 

memberikan penilaian netral terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

Sebelum Kasus Makelar Pajak. 
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c. Variabel XSesudah 

Tabel 4.7  

Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel XSebelum 

Variabel Item 

Jawaban 
Rata-

rata 
STS % TS % N % S % SS % 

XSesudah 

1 13 14.61 22 24.72 19 21.34 34 38.20 1 1.12 3.04 

2 33 37.07 38 42.69 12 13.48 5 5.61 1 1.12 1.91 

3 22 24.71 33 37.07 10 11.23 21 23.59 3 3.37 2.43 

4 19 21.34 22 24.72 19 21.34 29 32.58 0 0.00 2.65 

5 34 38.20 37 41.57 11 12.35 6 6.74 1 1.12 1.91 

Rata-rata skor Variabel XSesudah 2.39 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui rata-rata jawaban responden untuk item 1 adalah 

3.04. Rata-rata jawaban responden untuk item 2, 3, 4, 5 masing-masing 

sebesar 1.91, 2.43, 2.65, dan 1.91, sehingga dapat diperoleh rata-rata dari 

jawaban responden untuk variabel XSesudah adalah 2.39. dengan nilai rata-rata 

2.39 menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Brawijaya cenderung 

memberikan penilaian netral terhadap Citra Ditjen Pajak Sebelum Kasus 

Makelar Pajak. 
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d. Variabel YSesudah 

Tabel 4.8  

Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel YSesudah 

Variabel Item 

Jawaban 
Rata-

rata 
STS % TS % N % S % SS % 

YSesudah 

1 13 14.60 29 32.58 8 8.99 29 32.58 10 11.23 2.93 

2 17 43.59 36 40.45 11 12.36 19 21.35 6 6.74 2.56 

3 13 14.61 18 20.22 22 24.72 26 29.21 10 11.23 3.02 

4 14 15.73 28 31.46 22 24.72 19 21.35 6 6.74 2.71 

5 18 20.22 21 23.60 22 24.72 22 24.72 6 6.74 2.74 

Rata-rata skor Variabel YSesudah 2.79 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui rata-rata jawaban responden untuk item 1 adalah 

2.93. Rata-rata jawaban responden untuk item 2, 3, 4, 5 masing-masing 

sebesar 2.56, 3.02, 2.71, dan 2.74, sehingga dapat diperoleh rata-rata dari 

jawaban responden untuk variabel XSebelum adalah 3.79. dengan nilai rata-rata 

2.79 menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Brawijaya cenderung 

memberikan penilaian netral terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

Sebelum Kasus Makelar Pajak. 
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4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang 

diukur. Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

 

Tabel 4.9  

Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item R Signifikan Keterangan 

Citra Ditjen Pajak (XSebelum) 

X1 0,537 0,000 Valid 

X2 0,876 0,000 Valid 

X3 0,664 0,000 Valid 

X4 0,545 0,000 Valid 

X5 0,753 0,000 Valid 

Citra Ditjen Pajak (XSesudah) 

X1 0,637 0,000 Valid 

X2 0,620 0,000 Valid 

X3 0,726 0,000 Valid 

X4 0,651 0,000 Valid 
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X5 0,689 0,000 Valid 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

(YSebelum) 

Y1 0,764 0,000 Valid 

Y2 0,762 0,000 Valid 

Y3 0,769 0,000 Valid 

Y3 0,660 0,000 Valid 

Y3 0,782 0,000 Valid 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

(YSesudah) 

Y1 0,761 0,000 Valid 

Y2 0,752 0,000 Valid 

Y3 0,784 0,000 Valid 

Y3 0,628 0,000 Valid 

Y3 0,796 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 

memiliki nilai rhitung > rtabel dan juga probabilitas (signifikan) kurang dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan yang diberikan adalah valid. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan 

adalah dengan Alpha Cronbach. Bila Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 

dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel 

ditunjukkan tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.10  

Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Citra Ditjen Pajak (XSebelum) 
0,708 Reliabel 

Citra Ditjen Pajak (XSesudah) 
0,680 Reliabel 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

(YSebelum) 0,802 Reliabel 

Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

(YSesudah) 0,800 Reliabel 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 

instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau 

dapat diandalkan. 
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4.5 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.11 

Tabel Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

Pernyataan 
Koefisien 

Regresi 
thitung Signifikansi 

Citra Ditjen Pajak (XSebelum) 

terhadap Kepercayaan calon 

wajib pajak (YSebelum) 

0,506 5,468 0,000 

Constant = 1,481 

Fhitung = 29,899 

R
2
 = 0,256 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.13 dihasilkan persamaan regresi sederhana sebagai 

berikut: 

Y = 1,481 + 0,506X 

Berikut ini adalah penjelasan persamaan regresi sederhana yang terbentuk: 

1. Baik konstanta maupun koefisien variabel independen memiliki nilai positif. 

Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi sederhana tersebut memiliki 

hubungan yang searah. Yang berarti kepercayaan calon wajib pajak akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya citra ditjen pajak. 

2. Konstanta sebesar 1,481 menunjukkan bahwa apabila variabel citra ditjen 

pajak bernilai 0 (X=0), makan skor kepercayaan calon wajib pajak adalah 

sebesar 1,481. 
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Tabel 4.12 

Tabel Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

Pernyataan 
Koefisien 

Regresi 
thitung Signifikansi 

Citra Ditjen Pajak (XSebelum) 

terhadap kepercayaan calon 

wajib pajak (YSebelum) 

0,545 6,070 0,000 

Constant = 1,432 

Fhitung = 36,840 

R
2
 = 0,297 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.13 dihasilkan persamaan regresi sederhana sebagai 

berikut: 

Y = 1,432 + 0,545X 

Berikut ini adalah penjelasan persamaan regresi sederhana yang terbentuk: 

1. Baik konstanta maupun koefisien variabel independen memiliki nilai positif. 

Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi sederhana tersebut memiliki 

hubungan yang searah. Yang berarti kepercayaan calon wajib pajak akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya citra ditjen pajak. 

2. Konstanta sebesar 1,432 menunjukkan bahwa apabila variabel citra ditjen 

pajak bernilai 0 (X=0), makan skor kepercayaan calon wajib pajak adalah 

sebesar 1,432. 
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4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kesimpulan hasil uji F dapat 

diambil menggunakan statistik, yaitu dengan melihat apakah signifikansi kurang 

atau lebih besar dari standar yang dipilih peneliti sebesar 0,05. Berikut ini kriteria 

dalam uji F yang dipakai untuk menerima atau menolak hipotesis: 

Jika signifikansi > 0,05 = Ha ditolak 

Jika signifikansi < 0,05 = Ha diterima 

H01: Citra Ditjen Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sebelum kasus makelar pajak terjadi. 

Ha1: Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

sebelum kasus makelar pajak terjadi. 

Untuk hipotesis diatas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13  

Tabel ANOVA 

Model F Sig. 

Regresi 
29,899 .000

a
 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi yang didapat 
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sebesar 0,000 dan nilai  Fhitung sebesar 29,899. Signifikansi kurang dari 0,05 

menunjukkan bahwa (Ha1) secara simultan diterima (0,000<0,05) . Hasil 

pengujian ini menandakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi pengaruh Citra Ditjen Pajak terhadap kepercayaan calon wajib pajak 

sebelum kasus makelar pajak. Dengan demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima. 

H02: Citra Ditjen Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak sesudah kasus makelar pajak terjadi. 

Ha2: Citra Ditjen Pajak berpengaruh terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

sesudah kasus makelar pajak terjadi. 

Untuk hipotesis diatas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14  

Tabel ANOVA 

Model F Sig. 

Regresi 
36,840 .000

a
 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi yang didapat 

sebesar 0,000 dan nilai Fhitung sebesar 36,840. Signifikansi kurang dari 0,05 

menunjukkan bahwa (Ha2) secara simultan diterima (0,000<0,05). Hasil pengujian 

ini menandakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

pengaruh Citra Ditjen Pajak terhadap kepercayaan calon wajib pajak sesudah 

kasus makelar pajak. Dengan demikian H02 ditolak dan Ha2 diterima. 
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4.6.2 Uji Chow Test 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan regresi total observasi dan untuk 

menguji signifikansi kesamaan antara model regresi dilakukan dengan F test. 

Pengujian chow test membutuhkan data sum of squared residual dari setiap 

regresi dan total regresi. Hasil sum of squared residual tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.14, 4.15 dan 4.16 dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Sum of Squared Residual Total Regresi 

Tabel 4.16 

Hasil Sum of Squared Residual Regresi Sebelum Kasus Makelar 

ANOVAb

356,309 1 356,309 29,899 ,000a

1036,792 87 11,917

1393,101 88

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 

 

 

 

 

ANOVAb

1036,465 1 1036,465 76,993 ,000a

2369,271 176 13,462

3405,736 177

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 
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Tabel 4.17 

Hasil Sum of Squared Residual Regresi Sesudah Kasus Makelar 

ANOVAb

552,112 1 552,112 36,840 ,000a

1303,843 87 14,987

1855,955 88

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

Dimana rumusan hipotesis dari uji Chow Test ini adalah: 

H03: Tidak terdapat perbedaaan pengaruh antara citra ditjen pajak terhadap 

kepercayaan calon wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah kasus makelar 

pajak. 

Ha3: Terdapat perbedaaan pengaruh antara citra ditjen pajak terhadap 

kepercayaan calon wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah kasus makelar 

pajak. 

Dari hasil Sum of Squared Residual total regresi dan masing-masing regresi di 

atas diketahui besarnya nilai: 

RSSr = 2369,271 

RSS1 = 1036,792 

RSS2 = 1303,843 

RSSur = 1036,792 + 1303,843 = 2340,635 
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F hitung = (RSSr – RSSur) / k 

       RSSur / (n1 + n2 – 2k) 

F hitung = (2369,271 - 2340,635) / 1  = 28,636 = 2,153 

       2340,635 / (176)      13,299 

F tabel dengan alpha 5% dan derajat bebas df = 1 dan 176 sebesar 3,894. F 

hitung lebih kecil dari F tabel (2,153<3,894) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H03 diterima dan Ha3 ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh 

antara regresi sebelum dan sesudah. 

4.6.3 Uji t perbedaan Citra Ditjen Pajak dan Kepercayaan Calon Wajib 

Pajak  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H04: Tidak terdapat perbedaan antara citra ditjen pajak sebelum maupun sesudah 

kasus makelar pajak. 

Ha4: Terdapat perbedaan antara citra ditjen pajak sebelum maupun sesudah kasus 

makelar pajak. 

H05: Tidak terdapat perbedaan antara kepercayaan calon wajib pajak sebelum dan 

sesudah kasus makelar pajak. 

Ha5: Terdapat perbedaan antara kepercayaan calon wajib pajak sebelum dan 

sesudah kasus makelar pajak. 

Hasil uji t perbedaan citra ditjen pajak dan kepercayaan calon wajib pajak 

dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji t perbedaan  

 

Pair t Sig. (2-tailed) 

X1-X2 
4,788 .000 

Y1-Y2 
5,021 .000 

   Sumber: Data Primer (Diolah) 

Dari tabel 4.18 menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi masing-masing 

pasangan pasangan X1-X2 (0,000<0,05) dan Y1-Y2 (0,000<0,05), sehingga dapat 

disimpulkan  H04 dan H05 ditolak dan Ha4 dan Ha5 diterima dapat dikatakan 

bahwa terdapat perbedaan antara nilai sebelum kasus makelar dan sesudah kasus 

makelar untuk citra ditjen pajak maupun kepercayaan calon wajib pajak. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa citra ditjen pajak 

mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu diatas 0,05 terhadap kepercayaan 

calon wajib pajak baik sebelum maupun setelah terjadinya kasus makelar pajak. 

Pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif yang berarti terdapat 

hubungan berbanding lurus, yaitu semakin tinggi citra ditjen pajak maka akan 

semakin tinggi pula kepercayaan calon wajib pajak baik sebelum maupun setelah 

terjadinya kasus makelar pajak. 
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Menurut Philip Kotler (2006) citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga 

harapan konsumen (stakeholder), ketika konsumen membangun harapan dan 

realitas pengalaman dalam bentuk pelayanan teknis maupun fungsional memenuhi 

citra atau melebihi citra maka kepercayaan masyarakat akan bertambah. Itu berarti 

apabila ditjen pajak memperbaiki gambaran institusi, aktifitas, etika, dan 

tanggungjawab sosial di mata masyarakat atau publik, maka kepercayaan 

masyarakat yang dalam penelitian ini adalah calon wajib pajak menjadi 

bertambah. Sementara bagi Ditjen Pajak, yang terpenting adalah bagaimana agar 

dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ciptakan kembali citra 

positif yang sebelumnya sudah mulai dibangun dan peliharalah kepercayaan 

masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena tumbuh dan berkembangnya negara 

ini tidak bisa lepas dari dukungan pajak (indonesiantaxreview.blogspot.com, 

diakses tanggal 26 Oktober 2011) 

Dari hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa kepercayaan calon 

wajib pajak baik baik sebelum maupun setelah terjadinya kasus makelar pajak 

dapat ditentukan oleh citra ditjen pajak. Berdasarkan hasil tersebut berarti untuk 

menciptakan kepercayaan calon wajib pajak yang merupakan potensi pajak di 

masa yang akan datang, ditjen pajak seharusnya meperlihatkan citra yang baik. 

Citra yang dibangun dengan baik oleh ditjen pajak akan memberikan kepercayaan 

calon wajib pajak baik sebelum maupun sesudah kasus makelar pajak yang tinggi, 

dan begitu juga sebaliknya, apabila citra yang dibangun ditjen pajak buruk, maka 

kepercayaan calon wajib pajak baik sebelum maupun sebelum dan sesudah kasus 

makelar pajak menjadi rendah. Sehingga, untuk membangun citra ditjen pajak 
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perlu peningkatan dalam gambaran institusi, aktifitas, etika, dan tanggungjawab 

sosial ditjen pajak. Hal ini perlu diperhatikan oleh ditjen pajak untuk 

meningkatkan kepercayaan calon wajib pajak mengingat mahasiswa merupakan 

potensi calon wajib pajak dan juga agen perubahan pada masyarakat. Dengan 

tingginya kepercayaan calon wajib pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan 

masyarakat di masa yang akan datang. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan 

bagi ditjen pajak di masa yang akan datang. 

Untuk hasil perbedaan pengaruh citra ditjen pajak terhadap kepercayaan calon 

wajib pajak, jawaban yang dihasilkan adalah tidak terdapat perbedaan dari 

sebelum ke sesudah terjadinya kasus makelar pajak. Yang menunjukkan hasil 

sebelum kasus makelar pajak citra ditjen pajak berhubungan searah dengan 

kepercayaan calon wajib pajak, begitu pula sesudah terjadinya kasus makelar 

pajak yang menghasilkan citra ditjen pajak berhubungan searah dengan 

kepercayaan calon wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena bisnis utama dari 

Direktorat Jenderal Pajak adalah kepercayaan masyarakat 

(http://harimurtii.blogspot.com, diakses tanggal 14 Desember 2011). Kepercayaan 

dari masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan penerimaan pajak, yang 

merupakan tugas dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak. Karena itu, 

terjadinya kasus makelar pajak tidak akan membedakan hubungan searah dari 

citra ditjen pajak dengan kepercayaan calon wajib pajak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Fill (1999) yang menyatakan bahwa citra organisasi merupakan 

pendapat yang dimiliki publik akan suatu organisasi dan merupakan hasil 

interpretasi akan stimuli yang ditampilkan suatu organisasi apapun kondisi 

http://harimurtii.blogspot.com/
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organisasi tersebut. Dan pendapat Philip Kotler (2006)  yang menyatakan ketika 

Organisasi membangun harapan memenuhi atau melebihi citra maka kepercayaan 

masyarakat yang akan bertambah. Sebaliknya jika organisasi tidak memenuhi 

harapan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa citra sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap 

kepercayaan masyarakat apapun kondisi organisasi tersebut. Maka terjadinya 

suatu kasus pun masyarakat akan selalu melihat citra organisasi agar dapat 

mempercayainya. Seperti dalam penelitian ini yang menghasilkan kesimpulan 

citra ditjen pajak berhubungan searah dengan kepercayaan calon wajib pajak 

sebelum maupun sesudah kasus makelar pajak. 

Dari hasil penelitian uji beda t terdapat perbedaaan citra ditjen pajak antara 

waktu sebelum maupun sesudah kasus makelar pajak. Perbedaan yang terjadi ada 

lah perubahan negatif, jadi citra ditjen pajak menjadi lebih buruk sesudah 

terjadinya kasus makelar pajak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui kasus 

makelar pajak Gayus Tambunan telah merusak citra ditjen pajak. Kesadaran 

masyarakat yang susah payah dibangun hancur oleh kasus yang melibatkan 

banyak pegawai pajak tersebut (inilah.com, diakses tanggal 26 oktober 2011). 

Kasus Makelar Pajak Gayus juga telah merusak citra institusi ditjen pajak, 

dampak yang cukup besar saat ini yaitu masyarakat, banyak masyarakat yang 

menjadi apatis terhadap lembaga pemungut pajak karena kasus tersebut 

(danisetiawan.com, diakses tanggal 26 oktober 2011). Pendapat diatas senada 

dengan yang dikemukakan oleh Bill Canton, yaitu citra adalah kesan, perasaaan, 
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gambaran diri publik terhadap perusahaan. Sehingga jika terjadi kasus negatif 

yang menimpa sebuah perusahaan atau organisasi, publik akan menilainya negatif 

dan juga sebaliknya jika kasus positif yang menimpa sebuah perusahaan atau 

organisasi, publik akan menilainya positif. Menurut Philip Kotler dalam bukunya 

manajemen pemasaran mengatakan citra yang baik dari suatu organisasi 

merupakan aset, karena citra mempunyai dampak pada persepsi konsumen dari 

komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Citra yang positif lebih 

memudahkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif. Kasus makelar pajak 

ini berdampak kepada citra ditjen pajak, ditengah pembangunan integritas yang 

sedang menanjak, ditjen pajak tergelincir turun akibat adanya kasus makelar 

pajak. Terungkapnya masalah ini menorehkan tinta hitam ditengah usaha 

mengembalikan citra positif yang sebelumnya terus dibangun oleh ditjen pajak 

(indonesiantaxreviews.blogspot.com, diakses tanggal 26 oktober 2011). Untuk 

melakukan perbaikan citra dalam situasi citra ditjen pajak yang seperti ini, 

pembelaan diri tidak ada gunanya. Meskipun format bahasa yang halus, 

argumentasi yang kuat, bahkan data pendukung sekalipun. Prasangka negatif 

publik, tidak bisa memaksakan diri mengatakan warna yang sebenarnya, karena 

memang mereka tidak dapat lagi membedakan warna satu sama lain. Yang bisa 

dilakukan adalah evaluasi internal alias perbaikan internal, setelah itu baru 

menyusun strategi untuk memperbaiki citra. Tindakan diam juga tindakan yang 

paling tepat untuk ditempuh perusahaan. Minimal membiarkan opini publik 

menurunkan tensinya, karena publik mempunyai titik kejenuhan dalam mengikuti 

opini publik tertentu. Ketika publik sudah jenuh, bahkan sudah melupakan dan 
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beralih ke opini publik lain, barulah strategi berkomunikasi dengan publik mulai 

disusun. 

Untuk perbedaaan kepercayaan calon wajib pajak antara waktu sebelum 

maupun sesudah kasus makelar pajak. Perbedaan yang terjadi adalah perubahan 

negatif, jadi kepercayaan calon wajib pajak menurun sesudah terjadinya kasus 

makelar pajak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Hadi Purnomo 

selaku ketua BPK-RI pada acara pembekalan pegawai eselon II dan III ditjen 

pajak, beliau mengatakan beberapa kasus pajak terakhir, terutama yang terkait 

dengan kasus Gayus Tambunan, telah menghempaskan kepercayaan masyarakat 

terhadap Ditjen Pajak ke titik yang paling dasar. Peristiwa ini berdampak 

menurunnya pada kepercayaan calon wajib pajak sebagai potensi wajib pajak di 

masa yang akan datang terhadap ditjen pajak. Direktur Jenderal Mochammad 

Tjiptardjo mengakui terdapat 3 masalah yang terdeteksi sejak menyeruaknya 

kasus yang melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak. Tjiptardjo menyebutkan 

ketiga masalah tersebut adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat pajak, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan 

rendahnya tingkat produktivitas pegawai (detikfinance.com, diakses tanggal 26 

Oktober 2011). Dengan adanya kasus makelar pajak yang telah menurunkan 

kepercayaan calon wajib pajak seharusnya ditjen pajak melakukan perbaikan pada 

sistem organisasi ditjen pajak. Hal itu telah dilakukan dengan melakukan crash 

program yang ditujukan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kepatuhan 

dan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada Ditjen Pajak, serta tingkat 

produktivitas pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Mochmad Tjiptardjo 



  

68 

 

menuturkan crash program tersebut secara garis besar difokuskan dalam sembilan 

bidang kerja yang sifatnya prioritas mulai dari perbaikan budaya kerja Ditjen 

Pajak sampai dengan organisasi (bataviase.co.id, diakses tanggal 26 oktober 

2011). Dengan dilaksanakannya program dari ditjen pajak tersebut diharapkan 

kepercayaan masyarakat terhadap ditjen pajak kembali pulih. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra ditjen pajak 

terhadap kepercayaan calon wajib pajak sebelum maupun sesudah terjadinya 

kasus makelar pajak, perbedaan pengaruh citra ditjen pajak terhadap kepercayaan 

calon wajib pajak sebelum maupun sesudah terjadinya kasus makelar pajak dan 

juga untuk mengetahui perbedaan citra ditjen pajak dan kepercayaan calon wajib 

pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah kasus makelar pajak. Berdasarkan 

hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa citra ditjen pajak 

berpengaruh terhadap kepercayaan calon wajib pajak sebelum maupun sesudah 

kasus makelar pajak. Pengaruh yang ditimbulkan sebelum maupun sesudah 

terjadinya kasus makelar pajak adalah pengaruh positif yang berarti terdapat 

hubungan berbanding lurus, yaitu semakin tinggi citra ditjen pajak maka akan 

semakin tinggi pula kepercayaan calon wajib pajak. Untuk perbedaan pengaruh 

citra ditjen pajak terhadap kepercayaan calon wajib pajak sebelum maupun 

sesudah terjadinya kasus makelar pajak tidak terdapat perbedaan pengaruh antara 

regresi sebelum dan regresi sesudah.  

Dari hasil penelitian uji perbedaan terdapat perbedaaan citra ditjen pajak 

antara waktu sebelum maupun sesudah kasus makelar pajak. Perbedaan yang 

terjadi adalah perubahan negatif, dimana citra ditjen pajak menjadi lebih buruk 

sesudah terjadinya kasus makelar pajak. Dan untuk perbedaaan kepercayaan calon 
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wajib pajak antara waktu sebelum maupun sesudah kasus makelar pajak terdapat 

perbedaan dimana terjadi perubahan negatif, jadi kepercayaan calon wajib pajak 

menurun sesudah terjadinya kasus makelar pajak. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian mahasiswa Universitas 

Brawijaya. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan 

ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang lebih luas. 

2. Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel yang relatif sedikit. Sehingga 

dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan 

untuk jumlah variabel yang lebih banyak. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, 

antara lain: 

1. Untuk menciptakan kepercayaan calon wajib pajak orang pribadi yang 

tinggi diperlukan pula citra ditjen pajak yang tinggi. Pemerintah dalam hal 

ini ditjen pajak harus dapat memperbaiki citra ditjen pajak di mata 

masyarakat terutama sesudah kasus makelar pajak yang dalam penelitian 

ini mengalami penurunan. 

2. Untuk para calon wajib pajak orang pribadi dalam hal ini mahasiswa 

diharapkan tetap percaya terhadap ditjen pajak agar terjadinya kepatuhan 

wajib pajak di masa yang akan datang. 
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3. Mengingat nilai Rsq yang hanya 30,4%, diharapkan penelitian selanjutnya 

menambahkan variabel seperti kualitas jasa organisasi dan kinerja 

karyawan. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

mengkaitkan kepercayaan calon wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak di masa yang akan datang. 

5. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas area penelitian, lebih baik 

jika seluruh wilayah Indonesia. Sehingga akan mewakili populasi yang 

lebih besar. 
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Lampiran: 

 

Kepada Yth: 

Saudara/saudari Mahasiswa UB 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka pemenuhan tugas akhir di Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Akuntansi, Universitas Brawijaya, saya melakukan penelitian ilmiah dengan judul 

“Pengaruh Citra Ditjen Pajak terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak Orang 

Pribadi Sebelum dan Sesudah Terjadinya Kasus Makelar Pajak”. Hasil yang saya 

harapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti empiris 

mengenai pengaruh Citra Ditjen Pajak terhadap Kepercayaan Calon Wajib Pajak 

Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kasus Makelar Pajak. 

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, saya meminta bantuan  

Saudara untuk menjadi responden guna menjawab daftar pertanyaan penelitian 

ini. Saya sangat mengharap Saudara dapat mengisi keseluruhan kuisioner ini 

dengan jujur dan sungguh-sungguh karena sangat penting artinya dalam 

analisa data nantinya. Dalam pengisian kuisioner ini tidak ada jawaban 

salah atau benar. Saudara hanya diminta untuk mengungkapkan tingkat 

persetujuan terhadap pertanyaan-pertanyan yang disajikan. 

Sebelumnya saya mengharap Saudara untuk membaca petunjuk pengisian 

terlebih dahulu sebelum mengisi kuisioner ini. Saya mohon maaf yang sebesar-

besarnya telah mengganggu waktu dan kesibukan Saudara sekalian. Saya 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Saudara untuk 

mengisi kuisioner ini. 

 

 

 Malang, 2011 

 Hormat saya, 

 

 Rahmad Hidayat Sinaga 

 Peneliti 
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A. Data Responden 

 

Sebagai data pelengkap dalam penelitian saya ini saya mohon kesedian saudara 

untuk melengkapi kuesioner berikut ini: 

1. Nama   :............................... (tidak wajib diisi) 

 

2. Jenis Kelamin  :     Pria/Wanita 

 

3. Usia   :..............Tahun 

 

4. Fakultas  :.............................. 

 

5. Angkatan  :.............................. 
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B. Daftar Pertanyaan 

 Dimohon untuk mengisi jawaban pada kolom berikut dengan memberikan tanda 

check (√). Alternatif jawaban: 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 

 

1. Pertanyaan berkaitan dengan Citra Ditjen Pajak (X) 

NNo. Pernyataan 

Sebelum Terjadinya 

kasus Makelar Pajak 

Sesudah Terjadinya 

kasus Makelar 

Pajak 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Ditjen Pajak telah melakukan 

pengembangan masyarakat 

dan lingkungan. 

          

2. Ditjen Pajak dalam 

melakukan tugasnya telah 

bersih, jujur, berakhlak dan 

bermoral. 

          

3. Ditjen Pajak telah 

memberikan kepastian 

hukum dan tertib 

administrasi dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

          

4. Ditjen Pajak telah melakukan 

reformasi perpajakan dalam 

usaha pembenahan 

administrasi dan 

menumbuhkan kepatuhan 

Wajib Pajak. 

          

5. Ditjen Pajak dikenal sebagai 

institusi pemerintah yang 

bersih. 
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2. Pertanyaan berkaitan dengan Kepercayaan Calon Wajib Pajak (Y) 

NNo. Pernyataan 

Sebelum Terjadinya 

kasus Makelar Pajak 

Sesudah Terjadinya 

kasus Makelar Pajak 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Saya percaya bahwa pegawai 

Ditjen Pajak tidak 

mempersulit Wajib Pajak 

yang akan melakukan 

kewajiban pajaknya. 

          

2. Saya percaya bahwa ditjen 

pajak melakukan tugasnya 

dengan proffesional. 

          

3. Saya percaya bahwa Ditjen 

Pajak memberikan 

kemudahan dalam 

memberikan informasi untuk 

mewujudkan keefektifan 

pelayanan. 

          

4. Saya percaya Ditjen Pajak 

telah memberikan kepuasan 

dalam pelayanan. 

          

5. Saya percaya bahwa Ditjen 

Pajak telah melaksanakan 

kewajibannya. 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Variabel X sebelum kasus makelar 

 

Correlations 

Correlations

,537**

,000

89

,876**

,000

89

,664**

,000

89

,545**

,000

89

,753**

,000

89

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

89 100,0

0 ,0

89 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,708 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

 

2. Variabel Y sebelum kasus makelar 

 

Correlations 

Correlations

,764**

,000

89

,762**

,000

89

,769**

,000

89

,660**

,000

89

,782**

,000

89

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

89 100,0

0 ,0

89 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,802 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

 

3. Variabel X sesudah kasus makelar 

 

Correlations 

Correlations

,637**

,000

89

,620**

,000

89

,726**

,000

89

,651**

,000

89

,689**

,000

89

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

89 100,0

0 ,0

89 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,680 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

 

4. Variabel X sebelum kasus makelar 

 

Correlations 

Correlations

,761**

,000

89

,752**

,000

89

,784**

,000

89

,628**

,000

89

,796**

,000

89

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y2.5

Y2

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

89 100,0

0 ,0

89 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

,800 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

 

Regression 

Variables Entered/Removedb

X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 

 

Model Summary

,506a ,256 ,247 3,45212

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X1a. 

 

ANOVAb

356,309 1 356,309 29,899 ,000a

1036,792 87 11,917

1393,101 88

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 

 

Coefficientsa

8,006 1,481 5,406 ,000

,575 ,105 ,506 5,468 ,000

(Constant)

X1

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 
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Regression 

Variables Entered/Removedb

X2a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Y2b. 

 

Model Summary

,545a ,297 ,289 3,87127

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X2a. 

 

ANOVAb

552,112 1 552,112 36,840 ,000a

1303,843 87 14,987

1855,955 88

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

Coefficientsa

5,648 1,432 3,944 ,000

,707 ,117 ,545 6,070 ,000

(Constant)

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y2a. 
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Total Regression 

Variables Entered/Removedb

X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 

 

Model Summary

,552a ,304 ,300 3,66903

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X1a. 

 

ANOVAb

1036,465 1 1036,465 76,993 ,000a

2369,271 176 13,462

3405,736 177

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

Coefficientsa

6,449 1,003 6,427 ,000

,666 ,076 ,552 8,775 ,000

(Constant)

X1

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 
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T-Test 

Paired Samples Statistics

13,6404 89 3,49755 ,37074

11,7753 89 3,54116 ,37536

15,8539 89 3,97878 ,42175

13,9775 89 4,59243 ,48680

X1

X2

Pair

1

Y1

Y2

Pair

2

Mean N Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 

Paired Samples Correlations

89 ,455 ,000

89 ,670 ,000

X1 & X2Pair 1

Y1 & Y2Pair 2

N Correlation Sig.

 

 

 

 

Paired Samples Test

1,86517 3,67483 ,38953 1,09106 2,63928 4,788 88 ,000

1,87640 3,52530 ,37368 1,13379 2,61902 5,021 88 ,000

X1 - X2Pair 1

Y1 - Y2Pair 2

Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)


