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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Gambaran karakteristik responden diperoleh berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung kepada para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

100 responden, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:   

1. Jenis Kelamin Responden 

Mengenai perbandingan jumlah jenis kelamin para responden yaitu para 

wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang, secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Responden % 

Laki-laki 

Perempuan 

61 

39 

61% 

39% 

Jumlah 100 100 

  Sumber: Data primer diolah 

Berdasar tabel 4.1, dari 100 responden yaitu para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebesar 

61 responden atau 61% dan 39 responden atau 39% adalah perempuan. Hasil 

tersebut dapat menunjukkan bahwa kelompok responden laki-laki merupakan 

39 
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kelompok responden yang memiliki kewajiban perpajakan atas pekerjaan atau 

usaha yang dilakukan. 

2. Jenis Pekerjaan Responden 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dikelompokkan 

menjadi tujuh kelompok jenis pekerjaan, sedangkan untuk mengetahui jumlah 

responden berdasarkan jenis pekerjaan untuk masing-masing kelompok dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

Lain-lain 

17 

28 

55 

- 

17 

28 

55 

- 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2, dari 100 responden dapat diuraikan bahwa 

sebanyak 17 responden atau 17% menjadi pegawai negeri, sebanyak 28 atau 

28% menjadi pegawai swsata. Jumlah responden dengan pekerjaan sebagai 

wiraswasta yaitu sebanyak 55 atau 55%, berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang wiraswasta yaitu sebesar 55 responden atau 55%.   

3. Tingkat Pendapatan Per Bulan Responden 

Tingkat pendapatan responden dibagi menjadi lima kelompok responden 

dan jumlah pada masing-masing tingkat pendapatan per bulan dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

Tingkat Pendapatan Per Bulan Jumlah Responden Prosentase 

< Rp 1.000.000,- 

Rp 1.000.000,-   –   Rp 2.000.000,- 

Rp 2.000.000,-   –   Rp 3.000.000,- 

Rp 3.000.000,- – Rp 4.000.000,- 

> Rp 4.000.000,- 

5 

6 

15 

29 

45 

5% 

6% 

15% 

29% 

45% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3, dari 100 responden yaitu para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang yang paling banyak adalah mempunyai tingkat 

pendapatan sebesar > Rp 4.000.000,- yaitu sebesar 45 responden atau 45%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan seorang responden erat 

kaitannya dengan tingkat pendapatan per bulan yang akan diterima dan 

menjadi potensi dalam pemungutan pajak yang akan dilakukan. 

4. Tingkat Usia Responden 

Gambaran mengenai tingkat usia responden yaitu para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 

 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Responden % 

< 25 tahun 

25 – 40 tahun 

41– 55 tahun 

> 55 tahun 

5 

52 

32 

12 

5% 

52% 

32% 

12% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.2, dari 100 responden dapat diketahui bahwa usia 25 

– 40 tahun merupakan usia para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang 

yaitu sebanyak 52 responden atau 52%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia pemilik pekerjaan atau usaha 

tetap sehingga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. 

5. Tingkat Pendidikan Responden 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 

responden yaitu para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang dan jumlah 

pada masing-masing tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah: 

Tabel 4.5 

 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden % 

SMA 

DIII 

S1 

S2 

16 

3 

74 

7 

16% 

3% 

74% 

7% 

Jumlah 100 100% 

  Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pendidikan yaitu tamatan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 74 

responden atau 74%. Tingkat pendidikan tersebut secara langsung berperan 

dalam proses berfikir dalam hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dalam 

proses pembayaran pajak yang dilakukan. 
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4.2  Diskripsi Jawaban Responden 

Diskripsi jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan 

responden atas kuesioner yang telah diberikan kepada responden yaitu para 

wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. Untuk mengetahui diskripsi 

jawaban responden tersebut secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kesadaran Perpajakan (X1) 

Tabel 4.6 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Kesadaran Perpajakan 

(X1)  

 

Item Jawaban Responden 

SS % S % N % TS % STS % 

X
1.1 

6 6% 59 59% 34 34% 1 1% - - 

X
1.2 

9 9% 59 59% 32 32% - - - - 

X
1.3 

9 9% 58 58% 29 29% 4 4% - - 

X
1.4 

15 15% 57 57% 25 25% 3 3% - - 

X
1.5 

6 6% 63 63% 29 29% 2 2% - - 

   Sumber : Data Primer Diolah 

Item X1.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan. Pada Tabel 4.6 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 

orang (6%), sebanyak 59 orang atau 59% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 34 (34%) responden serta sebanyak 1 

responden atau 1% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan. 

Item X1.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Pada Tabel 4.6 
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menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 

orang (9%), sebanyak 59 orang atau 59% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 32 (32%) responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

Item X1.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (9%), sebanyak 

58 orang atau 58% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral 

sebanyak 29 (29%) responden serta sebanyak 4 responden atau 4% 

menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan tersebut, yaitu 

memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Item X1.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. Pada 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 15 orang (15%), sebanyak 57 orang atau 57% menyatakan setuju 

dan responden yang menyatakan netral sebanyak 25 (25%) responden serta 

sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. 
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Item X1.5, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan 

benar. Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 63 orang atau 63% 

menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 29 (29%) 

responden serta sebanyak 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

bahwa secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 

b. Sikap Rasional (X2) 

Tabel 4.7 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Sikap Rasional (X2)  

Item Jawaban Responden 

SS  % S  % N  % TS  % STS  % 

X
2.1 

4 4 % 58 58 % 37 37 % 1 1% - - 

X
2.2 

2 2 % 62 62 % 34 34 % 2 2% - - 

X
2.3 

5 5 % 49 49 % 45 45 % 1 1% - - 

X
2.4 

6 6 % 61 61 % 30 30 % 3 3% - - 

 Sumber : Data primer diolah  

Item X2.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

merasa untung apabila membayar pajak. Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4%), sebanyak 

58 orang atau 58% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral 

sebanyak 37 (37%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa merasa untung apabila 

membayar pajak. 
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Item X2.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai merasa membayar pajak harus mendapat pujian. Pada Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 

orang (2%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 34 (34%) responden serta sebanyak 2 

responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa merasa membayar 

pajak harus mendapat pujian. 

Item X2.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh 

instansi/kantor pajak. Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 49 orang atau 49 

% menyatak1an setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 45 

(45%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak 

setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju menanggapi pernyataan bahwa merasa bila tidak 

membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak. 

Item X2.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan 

membayar pajak. Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang(6%), sebanyak 61 orang atau 

61% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 30 

(30%) responden serta sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan tidak 
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setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa membandingkan risiko kerugian tidak 

membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak. 

c. Lingkungan (X3) 

Tabel 4.8 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Lingkungan (X3)  

Item Jawaban Responden 

SS  % S  % N  % TS  % STS  % 

X
3.1 

4 4% 61 61% 35 35% - - - - 

X
3.2 

5 5% 60 60% 35 35% - - - - 

X
3.3 

7 7% 46 46% 47 47% - - - - 

X
3.4 

1 1% 48 48% 51 51% - - - - 

Sumber : Data primer diolah 

Item X3.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak. Pada 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 4 orang (4%), sebanyak 61 orang atau 61% menyatakan setuju dan 

responden yang menyatakan netral sebanyak 35 (35%) responden. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa masyarakat mendukung perilaku tidak 

patuh terhadap pajak. 

Item X3.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar 

guna mengurangi beban pajak. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 60 orang 

atau 60% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 
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35 (35%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa masyarakat mendorong untuk 

melaporkan pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak. 

Item X3.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar. Pada Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

orang (7%), sebanyak 46 orang atau 46% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 47 (47%) responden. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju bahwa masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar. 

Item X3.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat 

sekitar. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 1 orang (1%), sebanyak 48 orang atau 48% 

menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 51 (51%) 

responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran 

masyarakat sekitar. 
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d. Sanksi Denda (X4) 

Tabel 4.9 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Sanksi Denda (X4)  

 

Item Jawaban Responden 

SS  % S  % N  % TS  % STS  % 

X
4.1 

3 3% 59 59% 38 38% - - - - 

X
4.2 

5 5% 54 54% 41 41% - - - - 

X
4.3 

5 5% 53 53% 42 42% - - - - 

X
4.4 

2 2% 50 50% 47 47% 1 1% - - 

Sumber : Data primer diolah  

Item X4.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai keterlambatan membayar pajak diampuni dan tidak dikenai denda 

bunga. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang (3%), sebanyak 59 orang atau 59% 

menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 38 (38%) 

responden. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju bahwa keterlambatan membayar pajak 

diampuni dan tidak dikenai denda bunga. 

Item X4.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa nilai denda bunga pajak per bulan sudah wajar. Pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 

orang (5%), sebanyak 54 orang atau 54% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 41 (41%) responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa nilai 

denda bunga pajak per bulan sudah wajar. 
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Item X4.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai pelaksanaan sanksi denda bunga oleh petugas fiskus tepat pada 

waktunya. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 53 orang atau 53% 

menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 42 (42%) 

responden. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan sanksi denda bunga 

oleh petugas fiskus tepat pada waktunya. 

Item X4.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga dilakukan oleh wajib pajak 

bersangkutan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (2%), sebanyak 50 orang atau 

50% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 47 

(47%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak 

setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga 

dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan. 
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e. Sikap Fiskus (X5) 

Tabel 4.10 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Sikap Fiskus (X4)  

 

Item Jawaban Responden 

SS  % S  % N  % TS  % STS  % 

X
5.1 

4 4 % 58 58 % 38 38 % - - - - 

X
5.2 

11 11 % 55 55 % 34 34 % - - - - 

X
5.3 

8 8 % 60 60 % 32 32 % - - - - 

X
5.4 

5 5 % 53 53 % 42 42 % - - - - 

X
5.5 

8 8 % 50 50 % 42 42 % - - - - 

Sumber : Data primer diolah  

Item X5.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai kooperatif dalam memberikan pelayanan. Pada Tabel 4.10 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang (4%), sebanyak 58 orang atau 58% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 38 (38%) responden. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju bahwa kooperatif dalam memberikan pelayanan. 

Item X5.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bahwa menegakkan aturan perpajakan. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (11%), 

sebanyak 55 orang atau 55% menyatakan setuju dan responden yang 

menyatakan netral sebanyak 34 (34%) responden. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menegakkan aturan 

perpajakan. 
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Item X5.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai bekerja secara jujur. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 

60 orang atau 60% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral 

sebanyak 32 (32%) responden. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa bekerja secara 

jujur. 

Item X5.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

informasi cukup baik. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 53 orang atau 

53% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 42 

(42%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa informasi cukup baik. 

Item X5.5, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

pelayanan cukup baik. Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 50 orang atau 

50% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 42 

(42%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa pelayanan cukup baik. 

Item X5.6, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

bersikap adil. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 59 orang atau 

59% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 33 
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(33%) responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa sikap fiskus bersikap adil. 

f. Kepatuhan para wajib pajak (Y) 

Tabel 4.11 

Diskripsi Jawaban Responden Tentang  Kepatuhan para wajib pajak (Y) 

Item Jawaban Responden 

SS  % S  % N  % TS  % STS  % 

Y
1.1 

4 4% 56 56% 40 40% - - - - 

Y
1.2 

7 7% 51 51% 42 42% - - - - 

Y
1.3 

2 2% 58 58% 40 40% - - - - 

Y
1.4 

2 2% 56 56% 42 42% - - - - 

 Sumber : Data primer diolah 

Item Y1.1, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengetahui dan berusaha memahami UU. Pada Tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4%), 

sebanyak 56 orang atau 56% menyatakan setuju dan responden yang 

menyatakan netral sebanyak 40 orang (40%). Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

mengetahui dan berusaha memahami UU. 

Item Y1.2, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai  selalu mengisi formulir pajak dengan benar. Pada Tabel 4.11 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

orang (7%), sebanyak 51 orang atau 51% menyatakan setuju dan responden 

yang menyatakan netral sebanyak 42 (42%) responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju selalu 

mengisi formulir pajak dengan benar. 
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Item Y1.3, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

selalu menghitung pajak dengan jumlah benar. Pada Tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (2%), 

sebanyak 58 orang atau 58% menyatakan setuju dan responden yang 

menyatakan netral sebanyak 40 (40%) responden. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan bahwa selalu menghitung pajak dengan jumlah benar. 

Item Y1.4, yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

mengenai selalu membayar pajak tepat waktu. Pada Tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (2%), 

sebanyak 56 orang atau 56% menyatakan setuju dan responden yang 

menyatakan netral sebanyak 42 (42%) responden. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan bahwa selalu membayar pajak tepat waktu. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat valid tidaknya masing-masing 

instrumen dalam variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, 

sanksi denda dan sikap fiskus dan kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah 

KPP Kota Malang). Nilai dari pengujian ini adalah  0,195 dengan DF= n-1 

taraf signifikan 0,05 (5%). Instrumen dikatakan valid jika angka koefisien 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritik r. Adapun hasil uji validitas 

pada pengujian ini untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Uji Validitas Variabel Kesadaran Perpajakan (X1) 

Variabel Item Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan 

 

Kesadaran 

Perpajakan 

X1.1 0,508 0,195 Valid 

X1.2 0,666 0,195 Valid 

X1.3 0,730 0,195 Valid 

X1.4 0,752 0,195 Valid 

X1.5 0,667 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

kesadaran perpajakan adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih 

besar dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun untuk 

mengetahui uji validitas variabel sikap rasional (X2) dapat dilihat pada Tabel 

4.13. 

Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Sikap Rasional (X2)  

 

Variabel Item Koefisien 

Korelasi 

r Tabel Keterangan 

 

Sikap Rasional 

X2.1 0,446 0,195 Valid 

X2.2 0,593 0,195 Valid 

X2.3 0,682 0,195 Valid 

X2.4 0,660 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

sikap rasional adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar 

dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun untuk 

mengetahui uji validitas variabel lingkungan (X3) dapat dilihat pada Tabel 

4.14. 
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Tabel 4.14 

Uji Validitas Variabel Lingkungan (X3) 

Variabel Item Koefisien 

Korelasi 

r Tabel Keterangan 

 

Lingkungan 

X3.1 0,441 0,195 Valid 

X3.2 0,617 0,195 Valid 

X2.3 0,719 0,195 Valid 

X2.4 0,700 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel  

lingkungan adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari 

nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui hasil uji 

validitas variabel sanksi denda (X4) maka secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Uji Validitas Variabel Sanksi Denda (X4) 

Variabel Item Koefisien 

Korelasi 

r Tabel Keterangan 

 

Sanksi Denda 

X4.1 0,374 0,195 Valid 

X4.2 0,709 0,195 Valid 

X4.3 0,660 0,195 Valid 

X4.4 0,638 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

sanksi denda adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar 

dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%.  Untuk mengetahui hasil 

uji validitas variabel sikap fiskus (X5) maka secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 

Uji Validitas Variabel Sikap Fiskus (X4) 

Variabel Item Koefisien 

Korelasi 

r Tabel Keterangan 

 

Sikap Fiskus 

X4.1 0,572 0,195 Valid 

X4.2 0,640 0,195 Valid 

X4.3 0,666 0,195 Valid 

X4.4 0,536 0,195 Valid 

X4.5 0,647 0,195 Valid 

X4.6 0,503 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.16, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

sikap fiskus adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari 

nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun untuk mengetahui 

uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP Kota 

Malang) dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 

 

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah KPP 

Kota Malang) (Y) 

 

Variabel Item Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi Pada 

Wilayah KPP 

Kota Malang) 

Y1.4 0,573 0,195 Valid 

Y1.5 0,675 0,195 Valid 

Y1.6 0,609 0,195 Valid 

Y1.7 0,645 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari Tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang) (Y) adalah 

valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik atau 

Tabel pada tingkat signifikan 5%. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

     Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau dihandalkan. Untuk melihat reabel atau tidak, dilakukan dengan 

melihat koefisien reliabilitas (coefisient of reliability). Nilai koefisien tersebut 

berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan makin reliabel. 

Ukuran yang dipakai untuk semakin reliabel bilamana Cronbach’s Alpha diatas 

0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.18 di bawah: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Reliabilitas 

Item Koefisien 

Reliabilitas 

Hasil Uji 

Kesadaran perpajakan 

Sikap rasional 

Lingkungan 

Sanksi denda  

Sikap fiskus  

Kepatuhan wajib pajak 

0,689 

0,699 

0,647 

0,738 

0,635 

0,648 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

  Berdasarkan hasil uji reliabilitas maka dapat dikatakan bahwa seluruh 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, hal tersebut 

dikarenakan koefisien Cronbach’s Alpha diatas 0,6. 

4.4  Metode Analisis Data 

4.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang 

dipergunakan dalam penelitian memiliki persamaan yang tidak bias yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator/ BLUE ), maka selanjutnya akan 

dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi ekonometrika terdiri dari uji 
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multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun dalam 

penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena data yang digunakan 

bukan merupakan data time series atau waktu berkala. 

1).  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier 

yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Santoso 

(2002:203) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (Variance Inflating Factor) 

dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas 

menurut Santoso (2002:206) adalah: 

a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b. Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS for windows, secara lengkap hasil tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa

-1.690 1.263 -1.338 .184

.203 .049 .310 4.173 .000 .963 1.058

.270 .071 .274 3.830 .000 .968 1.047

.190 .066 .190 2.862 .005 .979 1.027

.209 .071 .200 2.933 .004 .975 1.033

.120 .044 .184 2.770 .007 .979 1.026

(Constant)

Kesadaran Perpajakan

Sikap Rasional

Lingkungan

Sanksi Denda

Sikap Fiskus

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajaka. 

 
Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa 

nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai tolerance 

mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan bebas multikolinearitas. 

2).  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda, 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2002:208). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada 

titik-titik yang terdapat pada grafik scaterplot. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

dapat disajikan pada grafik berikut: 
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     Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-

titik yang terbentuk pada grafik scaterplot tidak membentuk pola yang jelas serta 

tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 

3) Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji 

sampel Kolmogorov-Smirnov dengan test distribution normal dimana kriteria 

yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka data penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat 

disajikan pada Tabel 4.20 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Sig. Standar Hasil 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

Y 

0,230 

0,330 

0,430 

0,270 

0,309 

0,401 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih 

besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh variabel 

kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang), dengan 

hasil penelitian yang telah diolah komputer melalui program SPSS dengan analisis 

regresi linier berganda (multiple regression) secara parsial dan simultan. 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

-1.690 1.263 -1.338 .184

.203 .049 .310 4.173 .000 .963 1.058

.270 .071 .274 3.830 .000 .968 1.047

.190 .066 .190 2.862 .005 .979 1.027

.209 .071 .200 2.933 .004 .975 1.033

.120 .044 .184 2.770 .007 .979 1.026

(Constant)

Kesadaran Perpajakan

Sikap Rasional

Lingkungan

Sanksi Denda

Sikap Fiskus

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajaka. 

 

Sumber: Data primer diolah 

Perhitungan regresi linier berganda untuk memprediksi besarnya variabel 

terikat terhadap variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan yaitu sebagai 

berikut: 

kkX ............XβXβ  a  Y 2211  

     Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu persamaan 

regresi berganda sebagai berikut: 

Y   = 0,310 X1 +0,274X2 + 0,190X3 + 0,200X4 + 0,184X5   

4.4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Parsial 

     Dari Tabel 4.17, maka secara parsial masing-masing variabel bebas 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wilayah KPP Kota Malang 

(Y).  Dari persamaan garis regresi linier berganda, maka dapat diartikan bahwa: 

b1= 0,310 merupakan slope atau koefisien arah variabel kesadaran 

perpajakan (X1) yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang (Y), artinya variabel kesadaran 

perpajakan berpengaruh positif sebesar 0,310 terhadap kepatuhan 
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para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang, jika variabel 

lainnya dianggap konstan. 

b2= 0,274 merupakan slope atau koefisien arah variabel sikap rasional 

(X2) yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak pada wilayah 

KPP Kota Malang (Y), artinya variabel sikap rasional berpengaruh 

positif sebesar 0,274 terhadap kepatuhan para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang, jika variabel lainnya dianggap konstan. 

b3= 0,190 merupakan slope atau koefisien arah variabel lingkungan (X3) 

yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP 

Kota Malang (Y), artinya variabel lingkungan berpengaruh positif 

sebesar 0,190 terhadap kepatuhan para wajib pajak pada wilayah 

KPP Kota Malang, jika variabel lainnya dianggap konstan. 

b4= 0,200 merupakan slope atau koefisien arah variabel sanksi denda 

(X4) yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak pada wilayah 

KPP Kota Malang (Y), artinya variabel sanksi denda berpengaruh 

positif sebesar 0,387 terhadap kepatuhan para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang, jika variabel lainnya dianggap konstan. 

b5= 0,184 merupakan slope atau koefisien arah variabel sikap fiskus 

(X5) yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak pada wilayah 

KPP Kota Malang (Y), artinya variabel sikap fiskus berpengaruh 

positif sebesar 0,184 terhadap kepatuhan para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang, jika variabel lainnya dianggap konstan. 
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4.4.5 Nilai Koefisien Determinasi (R
2
)  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent adalah besar, hal tersebut 

dapat dilihat pada nilai Adj. R. Square (R2) yaitu sebesar 0,655. Dengan 

demikian berarti bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 

pengaruh variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi 

denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan para wajib pajak pada wilayah 

KPP Kota Malang sebesar 65,5%, sedangkan sisanya sebesar 34,5% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dari masing-masing 

variabel kesadaran perpajakan (X1), sikap rasional (X2), lingkungan (X3), 

sanksi denda (X4) dan sikap fiskus (X5) hasilnya menunjukkan bahwa adanya 

korelasi berganda (R) sebesar 0,820. Angka tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara variabel bebas terhadap variabel terkait. 

4.5 Hasil pengujian Hipotesis 

4.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama (Hasil Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent atau tidak 

berpengaruh maka digunakan uji F (F-test), dengan membandingkan  Fhitung  

dan FTabel pada taraf nyata 5% ( =0,05) atau perbandingan nilai signfikan 

F. Apabila Fhitung > FTabel atau nilai Sig.F < 0,05 berari Ho ditolak, 
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sebaliknya   Fhitung < FTabel atau nilai Sig.F > 0,05 berari Ho diterima. 

Berdasarkan hasil analisis maka hasil uji F dapat disajikan pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji F 

Hipotesis Alternatif (Ha) FTabel Keterangan 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

secara serentak dari variabel 

kesadaran perpajakan (X1), sikap 

rasional (X2), lingkungan (X3), 

sanksi denda (X4) dan sikap fiskus 

(X5) terhadap kepatuhan para wajib 

pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang (Y) 

Fhitung = 38,542 

FTabel = 2,479 

Sig. F = 0,000 

Ha diterima/ 

Ho ditolak 

Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 5 dan 

Df2  = 94 pada alpha sebesar 5% diperoleh F Tabel  sebesar 2,479 sedangkan 

F hitungnya diperoleh sebesar 38,542 sehingga dari perhitungan di atas dapat 

diketahui bahwa Fhitung > FTabel, sehingga  Ho ditolak dan Ha diterima,  

dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara serentak variabel kesadaran 

perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang (Y). 

4.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua (Uji t) 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent, 

yaitu variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda 

dan sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan para wajib 

pajak pada wilayah KPP Kota Malang, maka digunakan uji t (t- test) yaitu 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan tTabel, sedangkan nilai t 
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Tabel pada alpha sebesar 5% dapat diperoleh angka sebesar 1,980 pada taraf 

nyata 5% ( =0,05) atau perbandingan nilai signfikan t. Apabila thitung > 

tTabel atau nilai Sig.t < 0,05 berari Ho ditolak, sebaliknya   thitung < tTabel 

atau nilai Sig.t > 0,05 berari Ho diterima. Di bawah disajikan hasil 

perbandingan antara nilai t hitung dengan t Tabel. 

Tabel 4.23 

 

Perbandingan Antara  Nilai thitung Dengan tTabel 

 

Variabel Nilai Status 

Variabel kesadaran perpajakan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan para wajib 

pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang 

t hitung = 4,173 

Sig. t     =0,000 

t Tabel   =1,980 

Signifikan 

Variabel sikap rasional 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan para wajib 

pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang 

t hitung = 3,830 

Sig. t     = 0,000 

t Tabel   =1,980 

Signifikan 

Variabel lingkungan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepatuhan para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang 

t hitung = 2,862 

Sig. t     =0,005 

t Tabel   =1,980 

Signifikan 

Variabel sanksi denda 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan para wajib 

pajak pada wilayah KPP Kota 

Malang 

t hitung = 2,933 

Sig. t     =0,004 

t Tabel   =1,980 

Signifikan 

Variabel sikap fiskus berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepatuhan para wajib pajak pada 

wilayah KPP Kota Malang 

t hitung = 2,770 

Sig. t     =0,007 

t Tabel   =1,980 

Signifikan 

Sumber: Data primer diolah 

Dari uraian hasil thitung dan t Tabel di atas maka dapat diuraikan hasil 

analisis secara parsial yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh variabel kesadaran perpajakan (X1) terhadap kepatuhan para 

wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang (Y), dari hasil perhitungan 

parsial menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ( =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai Tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 4,173, karena nilai thitung  > t 

Tabel (4,173 > 1,980) maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 

variabel kesadaran perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

2. Pengaruh variabel sikap rasional (X2) terhadap kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang (Y), dari hasil perhitungan parsial 

menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ( =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai Tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 3,830, karena nilai thitung  > t 

Tabel (3,830 > 1,980) maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 

variabel sikap rasional (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

3. Pengaruh variabel lingkungan (X3) terhadap kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang (Y), dari hasil perhitungan parsial 

menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ( =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai Tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2,862, karena nilai thitung  > t 

Tabel (2,862 > 1,980) maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 
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variabel lingkungan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan para 

wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

4.  Pengaruh variabel sanksi denda (X4) terhadap kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang (Y), dari hasil perhitungan parsial 

menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ( =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai Tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2,933, karena nilai thitung  > t 

Tabel (2,933 > 1,980) maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 

variabel sanksi denda (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

5.  Pengaruh variabel sikap fiskus (X5) terhadap kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang (Y), dari hasil perhitungan parsial 

menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ( =0,05) dengan tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh nilai Tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian 

statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2,770, karena nilai thitung  > t 

Tabel (2,770 > 1,980) maka disimpulkan bahwa maka secara parsial 

variabel sikap fiskus (X5) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan para 

wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. 

4.5.3 Penentuan Variabel Bebas Yang Mempunyai Pengaruh Dominan 

Adapun untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dapat diketahui dari hasil perbandingan koefisien regresi 

masing-masing variabel. Dengan menggunakan standardized Coeficient Beta 
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mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independent 

(bebas) yang terdiri dari variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, 

lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus. 

Tabel 4.24 

Tabel standardized Coeficient Beta 

Variabel Standardized Coeficient Beta 

Kesadaran perpajakan 0,310 

Sikap rasional 0,274 

Lingkungan 0,190 

Sanksi denda 0,200 

Sikap fiskus 0,184 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil koefisien regresi (b) masing-masing variabel 

kesadaran perpajakan pengaruh dominan terhadap kepatuhan para wajib pajak 

pada wilayah KPP Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan koefisien regresi 

(Standardized Coeffucients Beta) pada variabel tersebut mempunyai nilai 

terbesar jika dibandingkan dengan keempat variabel yang lain. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka pembahasan 

hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.6.1 Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang). Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan 
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bahwa seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila 

mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhinya, 

mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, 

membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. 

Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan 

pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan 

pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat 

mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat 

meningkat. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Suyatmin (2004) 

dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

4.6.2 Pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang)  

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah 

KPP Kota Malang). Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa 

sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya 

memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukan dengan pertimbangan wajib pajak 

terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko 

yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Adanya 

pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa adanya sikap yang dimiliki 
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wajib pajak yaitu merasa untung apabila membayar pajak, merasa membayar 

pajak harus  mendapat pujian, merasa bila tidak membayar pajak berisiko 

ketahuan oleh instansi/kantor pajak dan membandingkan risiko kerugian tidak 

membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santi (2012), yang 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara sikap 

rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4.6.3 Pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP 

Kota Malang). Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan 

adanya masyarakat yang mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak, 

adanya masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar 

guna mengurangi beban pajak, masyarakat melaporkan pajak secara tidak 

benar dan melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat 

sekitar memberikan dukungan atas kepatuhan para wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), 

Suyatmin (2004) dan Santi (2012) yang diperoleh hasil bahwa lingkungan 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusah wajib 

pajak. 
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4.6.4 Pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang) 

Hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang). Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan 

adanya sanksi akan memberikan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.  Sanksi akan memberikan suatu bentuk efek jera 

kepada para wajib pajak  yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan yang 

telah ditetapkan. Sanksi secara langsung akan memberikan jaminan agar para 

wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya 

kebijakan mengenai pengenaan denda karena keterlambatan membayar pajak 

adalah wajar akan meningkatkan kedisiplinan. 

Adanya pengaruh yang signifikan dan positif tersebut juga 

menunjukkan bahwa adanya keterlambatan membayar pajak diampuni dan 

tidak dikenai denda bunga, nilai denda bunga pajak per bulan sudah wajar, 

pelaksanaan sanksi denda bunga oleh petugas fiskus tepat pada waktunya dan 

perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga dilakukan oleh wajib pajak 

bersangkutan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Hasil 

penelitian Santi (2012) dan Najib (2012) mengungkapkan bahwa sanksi denda 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik sanksi 

denda maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. 
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4.6.5 Pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang) 

Hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan 

adanya pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak yaitu fiskus 

memiliki kompetensi dalam skill, knowledge, dan experience dalam hal 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan 

perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan 

memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak 

benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan semakin baiknya  sikap fiskus dalam hal ini 

mencakup mengenai kooperatif dalam memberikan pelayanan, menegakkan 

aturan perpajakan, bekerja secara jujur, informasi cukup baik, pelayanan 

cukup baik dan bersikap adil maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami 

peningkatan. Hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan 

Suyatmin (2004) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik sikap fiskus maka 

semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. 

 

 

 

 

 


