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ABSTRAK 

 

 

PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG 
PRIBADI BERDASARKAN FAKTOR JENDER 

 

Oleh: 

Elvirani Dwi Saputri 

NIM: 0710233141 

 

 

Dosen Pembimbing: 

M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP. 

 Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya dapat 
disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu oleh masalah jender dari  wajib 
pajak tersebut. Jender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut 
mempengaruhi seseorang untuk menunaikan kewajibannya. Perbedaan tugas, 
kesibukan, dan tingkat pendidikan antara pria dan wanita dapat dijadikan tolak 
ukur dalam meniliti pengaruh jender ini terhadap kepatuhan seorang wajib pajak 
dalam membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa 
sejauh mana perbedaan ketaatan antara wajib pajak orang pribadi laki-laki dan 
perempuan yang lebih dikhususkan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 
seorang wajib pajak mau membayarkan pajaknya.  

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang diperoleh dari Badan Pemerintahan, Perusahaan Swasta, dan 
Wirausahawan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan uji t dengan penghitungan menggunakan SPSS 15.0. Data diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner sejumlah 70 kuesioner kepada pegawai kantor 
Balaikota Malang, Dosen FEB UB, karyawan PT. LG Indonesia, dan pemilik 
usaha mandiri kripik tempe Sanan.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak berdasarkan perbedaan jender antara wajib pajak orang pribadi 
pria maupun wajib pajak orang pribadi wanita. 

 

Kata Kunci: Faktor Gender, Kepatuhan Wajib Pajak  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

DIFFERENCES OF INDIVIDUAL TAXPAYERS COMPLIANCE BASE D 
ON GENDER FACTOR 

 
By:  

Elvirani Dwi Saputri  
NIM: 0710233141  

 
 

Advisor Lecturer:  
M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP. 

 

       The low compliance of taxpayers in their tax deposits can be caused by many 
things. One of them is the gender of the taxpayer. Gender is thought to be one of 
the individual-level factors that influence a person to fulfill their obligations. 
Differences task, bustle, and the level of education between men and women can 
be used as a benchmark in to investigate the influence of gender on a taxpayer 
compliance in paying taxes. The purpose of this study was to analyze the extent to 
which differences in adherence between the taxpayer individual men and women 
who are more devoted to the factors that cause a taxpayer would pay tax. 

       The population used in this study came from the individual taxpayer obtained 
from the Agency for Government, Private Companies, and Entrepreneurs. The 
method of analysis used in this study using the T test by using SPSS 15.0 
calculations. Data obtained through the deployment of a number of 70 
questionnaires distributed questionnaires to employees of Malang City Hall office, 
FEB UB Lecturer, employees of PT. LG Indonesia, and independent business 
owners of Keripik Tempe Sanan. 

       The results of this study indicate that there is no differences in the level of 
taxpayer compliance based on gender differences among individual taxpayers 
between male or female taxpayers. 

 

Keywords: Gender Factor, Taxpayer Compliance 

 

 



 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara definitif dalam Undang-Undang Perpajakan No 28 tahun 2007 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang 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. 

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang dipungut oleh 

Pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah yang 

paling besar. Berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah agar penerimaan dari 

sektor ini semakin meningkat. Yaitu, seperti peningkatan kualitas dalam berbagai 

pelayanan pajak. 

Demikian lebih lanjut diterangkan oleh Mardiasmo (2006:1), bahwa pajak 

didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan pemerintahan 

Negara. Dan oleh karena itu, diperlukan usaha yang lebih dari pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa 



 

 

 

kesadaran warga Negara untuk membayar pajak pada saat ini sangat rendah yang 

disebabkan oleh berbagai alasan. 

Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan landasan 

pemungutan pajak guna menghimpun penerimaan Negara. Peraturan perundang-

undangan berlaku sebelum era reformasi perpajakan tahun 1983 merupakan 

warisan kolonial Belanda, yang pada saat itu dibuat semata-mata untuk 

menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan 

dan memperbesar kekuasaannya di Indonesia.  

Di tahun 1983 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan mendasar 

terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pda saat itu. Perubahan 

Undang-Undang Perpajakan tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai reformasi 

perpajakan. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi jiwa reformasi perpajakan 

tahun 1983 tersebut, antara lain: 

• Penerimaan Negara dari pajak merupakan wujud nyata peran serta 

masyarakat di dalam pembangunan; 

• Pengenalan sistem “Self Assessment”, di mana masyarakat sebagai wajib 

pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya, sebagai pengganti sistem “Official Assessment” yang 

berlaku hingga saat itu; 

• Memperluas dasar pengenaan pajak dan menyederhanakan administrasi 

pemungutan pajaknya; 

• Menjamin keadilan dan kepastian hukum pada Wajib Pajak; 



 

 

 

• Menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan guna memudahkan 

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mempermudah 

aparatur pajak dalam melakukan pengawasan; 

• Memperluas objek dan subjek pajak dengan tetap memperhatikan asas 

keadilan dalam melakukan pemungutan; 

• Undang-undang perpajakan era reformasi perpajakan tahun 1983 ini 

diharapkan meningkatkan investasi untuk seluruh bidang usaha; 

• Tetap memperhatikan upaya penghindaran pajak berganda. 

Pada tahun 1994, Pemerintah kembali melakukan reformasi perpajakan 

atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Reformasi perpajakan yang 

dilakukan pada tahun 1994 sebenarnya merupakan kelanjutan dari reformasi 

perpajakan tahun 1983. Reformasi tahun 1994 tidaklah mencabut atau mengganti 

Undang-undang pajak yang telah ada tetapi hanya bersifat perubahan dan 

penyempurnaan dengan tetap mempertahankan sistem self assessment 

sebagaimana telah digariskan dalam reformasi perpajakan tahun 1983. Adanya 

perubahan yang ada dimaksudkan untuk merangsang investasi, meningkatkan 

efisiensi, dan prinsip keadilan dalam undang-undang pajak.       

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan 

memberlakukan suatu sistem yang disebut dengan self assessment system yang 

sebelumnya pemerintah menganut sistem official assessment system. Self 

assessment system ini berarti dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh 

kepada Wajib Pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, Wajib 



 

 

 

Pajak dapat menentukan sendiri pajaknya tanpa ada campur tangan dari 

pemerintah. Dan besar harapan dari pemerintah dengan diberlakukannya sistem 

ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak untuk 

menyetorkan dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. 

Dalam hal ini pemerintah sangat mengharapkan pemasukan yang 

bersumber dari pajak ini. Karena pendapatan yang bersumber dari pajak ini 

jumlahnya sangatlah besar apabila dihubungkan dengan jumlah Wajib Pajak yang 

ada di Indonesia ini yang jumlahnya juga sangatlah banyak. Tetapi, yang menjadi 

kendalanya adalah kurangnya tingkat kesadaran dan niat dari Wajib Pajak tersebut 

untuk menyetorkan pajaknya kepada pemerintah karena berbagai alasan.  

Selanjutnya menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2003:152) dalam 

Skripsi Luqman Effendy (2010:2), menyebutkan secara rinci sebab-sebab Wajib 

Pajak melakukan penghindaran pajak adalah akibat dari: 

1. Persepsi Wajib Pajak tentang: Tarif Pajak, Keterbukaan sistem perpajakan, 

dan Bagaimana pemerintah menggunakan dana perpajakan; 

2. Pandangan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan hokum secara umum; 

3. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu; 

4. Audit pajak, pelaporan informasi dengan pengawasan; 

5. Bentuk administrasi perpajakan; 

6. Praktisi-praktisi perpajakan; 

7. Kemungkinan terdeteksi dan tingkat hukuman atau denda; 

8. Pelayanan ke Wajib Pajak. 



 

 

 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari pernyataan 

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany pada Kontan Mobile, yaitu dimana dari 

kurang lebih 240 juta penduduk Indonesia, 110 juta diantaranya adalah pekerja 

aktif yang potensial membayar pajak, namun hanya 7,73% atau 8,5 juta 

diantaranya yang membayar pajak. Dan hal ni dapat disebabkan oleh banyak hal. 

Salah satunya yaitu oleh masalah jender seperti yang di hasilkan oleh Widodo 

(2010) dimana pria dikatakan lebih patuh dibandingkan wanita yang terlihat dari 

jumlah responden penelitian.  Jender diduga menjadi salah satu faktor level 

individu yang turut mempengaruhi seseorang untuk menunaikan kewajibannya, 

yaitu salah satu contohnya untuk membayar pajak. Temuan riset literatur 

psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih 

efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas 

dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Ruegger dan King 

(1992) dalam Jurnal Jamilah, Fanani, dan Chandrarin (2007) menyatakan wanita 

umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. 

Selanjutnya Gilligan (1982) dalam jurnal yang sama juga menyatakan pengaruh 

jender terhadap perbedaan persepsi etika terjadi pada proses pengambilan 

keputusan.  

Menurut Faqih Mansour (2001) dalam Putri Harziani  (2010) jender adalah 

atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara 

sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, 

jantan, dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, emosional, 

dan keibuan. Jender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan 



 

 

 

perempuan) yang bersifat biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks 

dan jender dapat saling dipertukarkan. WHO memberikan batasan jender sebagai 

“seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-

laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat.” 

Wacana tersebut menyebabkan setiap masyarakat mengembangkan 

pemikiran tersendiri mengenai jender, tetapi kebanyakan masyarakat 

membedakan laki-laki dan perempuan dengan maskulin dan feminim. Maskulin 

identik dengan suatu kejantanan yang bersifat gagah berani, bergelut di sektor 

publik, jantan sekaligus agresif. Sedangkan feminim identik dengan sifat asli 

wanita yang lemah lembut, berkutat di sektor domestik (rumah tangga), pesolek, 

bersifat pasif, dan lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya anggapan bahwa 

memang terdapat perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan.  Dalam 

keadaan sebenarnya jender ini bersifat netral dan tidak memihak, sehingga 

keadaan ini menyebabkan terjadinya bias jender yang berpihak kepada laki-laki.    

Pengaruh jender juga menjadi salah satu faktor dalam menentukan 

keinginan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Perbedaan tugas, 

kesibukan, dan tingkat pendidikan antara pria dan wanita dapat dijadikan tolak 

ukur dalam meniliti pengaruh jender ini terhadap kepatuhan seorang wajib pajak 

dalam membayar pajak.   

Widodo (2010) juga selanjutnya menjelaskan bahwa jenis kelamin ini 

lebih berkaitan dengan perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial pria dan 

wanita yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Jenis kelamin ini lebih 

berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang 



 

 

 

bagaimana pria dan wanita dianggap sesuai dan tidak sesuai (tidak lumrah) 

dengan tata nilai sosial dan budaya setempat. Keberadaan pria yang masih 

mendominasi kegiatan perekonomian dan keuangan di Indonesia turut berperan 

serta dalam hal pelaksanaan kewajiban membayar pajak, sehingga dalam hal 

kesadaran untuk membayar pajak lebih didominasi pula oleh pria. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menelaah faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan apakah ada pengaruh atau 

tidak dari faktor gender dalam mempengaruhi suatu keadaan. Diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2006) yang dalam penelitiannya 

menggunakan variabel kualitas pelayanan dalam mempengaruhi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak, berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh dalam 

peningkatan kualitas pelayanan, sehingga aparat pajak diupayakan harus 

meningkatkan kualitas pelayanan guna memberikan 4 K yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kahono (2003) meneliti tentang pengaruh sikap Wajib 

Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang mengambil data dari data sekunder 

berupa target dan realisasi PBB Kota Semarang, yang berhasil membuktikan 

bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kebijakan KPP wilayah Kota Semarang 

berpengaruh positip pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di Kota 

Semarang.  Harziani (2010) dalam penelitian pengaruh jender terhadap 

profesionalisme auditor berhasil membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat profesionalisme antara auditor pria maupun auditor wanita pada KAP di 

Kota Malang. Penelitian Jamilah, Fanani, dan Chandrarin (2007) mengenai 



 

 

 

pengaruh jender, ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgement 

menekankan hasil bahwa pengaruh jender sama sekali tidak berpengaruh pada 

audit judgement. 

Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian secara langsung 

terhadap Wajib Pajak dengan bentuk pemberian kuisioner tentang perbedaan 

tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jender yang difokuskan pada wajib 

pajak orang pribadi yang berada di wilayah kota Jakarta dan kota Malang yang 

bekerja di sektor pemerintahan, swasta, dan wirausaha. Hal ini dikarenakan 

menurut Liberti Pandiangan (Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan 

Ditjen Pajak) dalam Tribunnews.com bahwa Kota DKI Jakarta tercatat menjadi 

daerah tersubur penyampai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 

Penghasilan (PPh) tahun 2010, dimana dari 7.946.390 SPT yang masuk ke Ditjen 

Pajak, 18,69% berasal dari wajib pajak di DKI Jakarta. Sedangkan Jawa Timur 

menjadi peringkat ketiga yaitu hanya sebesar 13,32%, dimana Kota Malang 

berada di dalamnya. Oleh karena perbedaan tingkat Kepatuhan pajak di dua kota 

inilah, maka peneliti mengadakan penelitian pada wajib pajak yang berada di kota 

tersebut. Dan sektor pemerintahan, swasta, dan wirausaha dipilih untuk 

memudahkan peneliti dalam mengamati kepatuhan wajib pajak dalam 

mengelompokkan wajib pajak yang membayarkan pajak penghasilannya.     

Dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak apabila dilihat berdasarkan faktor jender 

dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi hak dan kewajiban 

perpajakkannya, oleh karena itu, penulis mengambil judul : “ PERBEDAAN 



 

 

 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

BERDASARKAN FAKTOR JENDER ”        

                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  apakah faktor 

perbedaan gender Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mempengaruhi sikap 

Kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam membayarkan pajak mereka. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan sikap antara pria dan wanita mengenai persepsinya 

tentang pengeluaran/uang. Wanita dapat dikatakan lebih peka dan perhitungan 

apabila terdapat pengeluaran yang dilakukan. Sedangkan pria lebih santai apabila 

ingin mengeluarkan, yaitu tidak perlu melakukan perhitungan untuk apa uang 

tersebut dikeluarkan. Dan seperti yang diketahui pajak itu berhubungan erat 

dengan pengeluaran uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam sektor 

lingkungan kerja yang berbeda, yaitu sektor Pemerintahan, sektor swasta, dan 

sektor usaha mandiri.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut: 

“Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

berdasarkan jender yang dikhususkan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 

seorang wajib pajak dapat dikatakan sebagai seorang wajib pajak patuh?” 

 



 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak orang pribadi laki-laki dan 

perempuan yang dikhususkan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seorang 

wajib pajak dapat dikatakan sebagai seorang wajib pajak patuh. 

  

1.5 Batasan Masalah 

       Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan 

tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang 

lingkup penelitian. Pembatasan tersebut mencakup kepada objek penelitian 

yang hanya terfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mempunyai 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fokus terhadap Wajib Pajak Orang 

Pribadi dikarenakan  perbedaan berdasarkan jender akan lebih terlihat pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi, karena mereka secara langsung membayarkan 

pajak mereka masing-masing. Dalam penelitian ini indikator pendukung untuk 

Kepatuhan Wajib Pajak hanya dibatasi pada syarat-syarat yang mendukung 

seorang Wajib Pajak dikatakan menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengkaji sekaligus membandingkan antara pengaruh perbedaan 



 

 

 

jender dalam hal ketaatan mereka dalam membayarkan 

kewajibannya, yaitu pajak. 

b. Memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai penerapan 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

Pengetahuan ini diharapkan dapat lebih mendukung keberadaan 

teori yang ada.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak atas rendahnya 

kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh berbagai macam 

faktor, termasuk salah satunya perbedaan jender. Sehingga dapat 

meningkatkan berbagai kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi agar dapat patuh dalam membayarkan pajak mereka. 

b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam 

mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi 

perpajakan di Indonesia. 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: 

1.  Bagi Pihak Akademis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh gender dalam menentukan perilaku seorang Wajib 

Pajak Orang Pribadi untuk bersikap patuh atau tidak patuhdalam 



 

 

 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang 

akan datang. 

2. Bagi Pihak Regulator 

Memberikan informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan 

setiap kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayarkan pajaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2006:1).  

 Dan dari definisi tersebut, Mardiasmo juga menyimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 

uang bukan barang. 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 



 

 

 

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (Tjahjono dan 

Husein, 2005:2) adalah sebagai berikut: 

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan 
ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan umum. 
 
Prof. Dr. P. J. A. Adriani juga menguraikan definisi pajak dalam situs 

Wikipedia adalah sebagai berikut:  

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. 

 
Sedangkan menurut Undang Undang Perpajakan No 28 tahun 2007, pajak 

didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

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.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu 

kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dengan menyerahkan sebagian 

dari kekayann ke kas Negara yang sifatnya memaksa dan berpedoman kepada 

undang-undang guna memenuhi keperluan Negara dan tanpa adanya jasa timbal 

balik dari Negara secara lansung untuk memenuhi kesejahteraan umum. 

2.1.2 Pajak Menurut Pengelompokannya 



 

 

 

 Menurut pengelompokannya pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

menurut golongannnya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 

Urutannya adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:5) : 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya daapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 



 

 

 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

• Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Kendaraan Bermotor. 

• Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

2.1.3 Fungsi Pajak  

 Pajak mempunyai 4 fungsi dalam pelaksanaannya. Empat fungsi 

berdasarkan situs Wikipedia, antara lain : 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan 

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi 

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus 

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin 

meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 



 

 

 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam insentif 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan maka penyusunan undang-undang 

pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam 



 

 

 

bukunya Wealth of Nations (Tjahjono dan Husein, 2005:17) ada 4 syarat untuk 

tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu : 

1. Equality dan Equity 

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau 

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 

sama. Equity mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum 

belum tentu adil dalam kasus tertentu. 

2. Certainty     

Certainty atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang 

dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung 

arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir. 

3. Convenience of Payment 

Convenience of Payment mengandung arti pajak harus dipungut pada saat 

yang tepat. 

4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan undang-undang perlu dipertimbangkan bahwa biaya 

pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang 

masuk. 

 

 

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Mardiasmo (2006) mengemukakan terdapat tata cara dalam memungut 

pajak, sehingga pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 



 

 

 

1. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus 

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.  



 

 

 

 

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu sikap/perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban 

perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Nurmantu, terdapat 

dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban 

saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT 

PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh 

tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPT PPh sudah disampaikan 

sebelum tanggal 31 Maret (Nurmantu, 2010). 

Widodo (2010) mengemukakan bahwa di Indonesia, kepatuhan formal 

ditunjukkan dengan ketepatan waktu responden dalam melaksanakan 

kewajibannya. Sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa mereka tepat wkatu 

dalam membayar pajak.  

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk 

kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban 

perpajakannya. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan 

tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang 

sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut (Nurmantu, 2010).  



 

 

 

Kepatuhan material yang diperlihatkan oleh Wajib Pajak di Indonesia 

yakni dengan sedikitnya responden yang memiliki tunggakan pajak kepada negara 

(9,17%) (Widodo, 2010).  

 

2.2.1 Wajib Pajak Patuh 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak 

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu yang 

dimaksudkan adalah: 

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir; 

b. Penyampaian surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 

(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan 

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksudkan 

seperti di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, yaitu keadaan dimana pada tanggal 31 Desember tahun 



 

 

 

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang 

pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 

3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Menjadi seorang Wajib Pajak Patuh juga dapat memiliki keuntungan bagi 

wajib pajak tersebut. Yaitu misalnya, Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi 

kriteria sebagai WP Patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak. Terhadap permohonan pengembalian pembayaran kelebihan 

pajak dari Wajib Pajak Patuh akan tetap dilakukan penelitian atas: 

a. Kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya; 

b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; 

 c. Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi 

dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan 

menggunakan surat; 

d. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; dan 

e. Kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut 

atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat. 



 

 

 

Ketentuan diatas menyebutkan bahwa ukuran tingkat kepatuhan WP paling 

utama diketahui apakah WP telah menyampaikan SPT atau belum, baik itu SPT 

Tahunan atau SPT Massa. Ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah 

disampaikannya SPT oleh WP berarti WP telah melaksanakan pembayaran pajak 

sesuai dengan Undang-undang KUP Pasal 3 ayat 1. Artinya sekalipun WP 

mempunyai penghasilan besar atau WP telah memungut pajak pihak ketiga atau 

telah membuat pembukuan sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku, namun 

jika WP belum menyampaikan SPT maka tidak dapat diketahui kepatuhan WP 

dan semua usaha WP tidak ada artinya karena belum melaksanakan kewajibannya 

melalui SPT (Richard Burton, 2005). 

 

2.2.2 Pengertian Ketidakpatuhan Membayar Pajak 

 Menurut Nurmantu (2003:149), penyebab utama ketidak patuhan wajib 

pajak adalah bila seseorang bekerja dan mendapatkan uang, maka secara naluriah 

uang itu akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk 

membayar pajak. Penyebab yang lain menurut Nurmantu adalah kurangnya 

kesadaran wajib pajak tentang kewajiban bernegara, kurangnya kepatuhan 

terhadap pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan 

kondisi lingkungan. 

Menurut Bernard P. Herber dalam Nurmantu (2003:150) ada beberapa 

jenis tindakan Wajib Pajak dalam menghindar dari kewajiban membayar 

pajaknya, yaitu sebagai berikut: 



 

 

 

1. Tax Evasion, adalah tindakan kecurangan yang dilakukan wajib pajak 

untuk menghindarkan kewajiban perpajakannya. Tindakan ini 

bertentangan langsung dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

2. Tax Avoidance, adalah tindakan wajib pajak yang memanfaatkan peluang-

peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat 

membayar pajak lebih rendah. Secara harfiah, perbuatan ini tidak 

melanggar undang-undang perpajakan tetapi melanggar segi jiwa undang-

undang perpajakan. 

3. Tax Delinquency, adalah kesalahan wajib pajak dalam membayar 

kewajiban perpajakannya sehingga lewat dari batas waktu yang 

semestinya. 

 

2.3 Pemahaman Tentang Jender 

Pengertian dari jender yang pertama ditemukan dalam kamus adalah 

penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang 

berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan 

dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan (Mansour Fakih, 

1996). Dalam pemaknaan yang lebih luas, jender dapat diartikan sebagai 

seperangkat nilai, harapan, keyakinan, dan (seringkali juga) stereotip yang 

seharusnya diperankan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial 

mereka.  

 

 

 



 

 

 

Gambar 2.1 

Pengertian Gender 
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Sumber: Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam) Tahun 2001 

Badriyah dan rekan selanjutnya menjelaskan bahwa jender adalah suatu 

peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut 

berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-

laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, 

dan budaya lokal. Dalam Situs Wikipedia dijelaskan bahwa jender dalam 

Gender 

Tidak dimiliki 
sejak lahir 

Bisa 
dibentuk/ 
dirubah 

- Tempat 
- Waktu/Jaman 
- Suku/Ras/Bangsa 
- Budaya 
- Status Sosial 
- Agama 
- Negara/Ideologi 

- Bukan kodrat       -  Relatif 
- Dibuat manusia       -  Ciri-ciri tersebut bisa 
- Bisa diubah            terdapat pada laki-  

          laki dan perempuan 
      

Konstruksi/ 
bentuk 
sosial 



 

 

 

sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis 

kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya 

dalam masyarakat. WHO memberi batasan jender sebagai "seperangkat peran, 

perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, 

yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat. 

Konsep jender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan 

perempuan) yang bersifat biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks 

dan jender dapat saling dipertukarkan. Dalam konsep jender, yang dikenal adalah 

peran jender individu di masyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan 

femininitas. Sebagai ilustrasi, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu 

kebudayaan bisa dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, 

ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan 

semata-mata pada perbedaan jenis kelamin.  

Tabel 2.1 

Perbedaan Antara Jenis Kelamin (Sex) dan Jender 

Jenis Kelamin (Sex) Jender 

• Tidak dapat berubah 

• Tidak dapat dipertukarkan 

• Berlaku sepanjang masa 

• Berlaku dimana saja 

• Kodrat Tuhan 

• Ciptaan Tuhan 

• Dapat berubah 

• Dapat dipertukarkan 

• Tergantung waktu 

• Tergantung budaya 

setempat 

• Bukan merupakan kodrat 

Tuhan 

• Buatan manusia 

Sumber: Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam) Tahun 2001 



 

 

 

Lebih jauh dijelaskan oleh Fakih Mansour (1996) dalam mengemukakan 

konsep jender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan 

yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan 

itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki 

dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan 

sifat yang dapat dipertukarkan. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda 

dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain 

itulah yang dikenal dengan konsep jender. Perbedaan jender tidak akan menjadi 

masalah sepanjang tidak menghasilkan kondisi ketidakadilan jender. Secara 

faktual perbedaan jender ini menghasilkan perbedaan penghargaan sosial antara 

laki-laki dan perempuan. Prof. Dr. M. Quraish shihab, MA dalam buku Nasarudin 

Umar (1999) menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan 

merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami 

teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun, dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan 

saja tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta 

kondisi sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya, dalam struktur sosial yang 

berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan 

di dalam posisi minoritas. Sehingga menciptakan anggapan bahwa perempuan 

harus berada di posisi paling bawah dari lelaki dan memiliki peran yang 

mengharuskan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Kalangan feminis dan 

Marxis berkeyakinan bahwa perbedaan peran gender ini bukan karena kodrat atau 



 

 

 

faktor biologis (divine creation), tetapi karena faktor-faktor budaya (cultural 

construction). 

Nasarudin Umar (1999) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori jender 

yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan 

persamaan peran jender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut: 

1. Teori Psikoanalisa/Identifikasi 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). 

Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan 

perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas 

2. Teori Fungsionalis Struktural  

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas 

berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur 

mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi 

fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur 

tersebut di dalam masyarakat. 

3. Teori Konflik 

Teori konflik ini terkadang dihubungkan dengan teori Marx  dimana teori 

ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat 

terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan 

kekuasaan. 

 

 

 



 

 

 

4. Teori-Teori Feminis 

Teori ini mengembangkan pandangan feminis terhadap perbedaan peran 

jender laki-laki dan perempuan yang secara umum dapat dikategorikan 

seperti berikut. 

a. Feminisme Liberal 

Kategori ini diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki 

dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. 

b. Feminisme Marxis-Sosialis 

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat 

berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan 

peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan 

oleh faktor budaya alam. 

c. Feminisme Radikal 

Menurut kategori ini, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-

laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tetapi juga 

pemenuhan kebutuhan seksual. 

5. Teori Sosio-Biologis 

Teori ini menjelaskan bahwa intinya semua pengaturan jenis kelamin 

tercermin dari “biogram” dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek 

moyang primat dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak 

saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi elaborasi kebudayaan atas 

biogram manusia. 



 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui jelas bahwa memang 

terdapat hubungan antara jender dengan sex, namun jender tidak dapat disamakan 

dengan sex. Dimana jender dapat dipertukarkan sedangkan sex tidak dapat 

dipertukarkan. Dapat dikatakan jender adalah suatu sifat dan sikap yang akan 

ditunjukkan seorang laki-laki atau perempuan dari perilaku mereka dan dapat 

ditiru oleh salah satu dari mereka. Sedangkan, sex adalah suatu hal yang telah 

melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan sejak mereka lahir dan tidak 

dapat ditiru dan dipertukarkan. 

Anselmi dan Law (1998) dalam Jurnal B. Kastlunger (2010) 

mengemukakan bahwa jender didefinisikan sebagai kategori “sosial” berbagai 

makna tentang karakteristik kelelakian dan keperempuanan dan perilaku, sikap, 

dan perasaan yang terkait dengan karakteristik tersebut. Bagaimana kita melihat 

diri kita dan bagaimana orang lain  sering memperlakukan kita akan langsung 

dipengaruhi oleh posisi jender dalam kategori sosial kita berada. Perempuan dan 

laki-laki dikatakan mengadopsi peran budaya tertentu dalam masyarakat kita. 

Peran jender termasuk deskripsi khas perempuan dan khas laki-laki maupun resep 

dalam arti harapan mengenai sifat-sifat dan perilaku ( Alfermann, 1996 ). 

Perbedaan antara jenis kelamin atau peran-orientasi jender dan jenis kelamin 

biologis jarang dianalisis dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

 

2.4  Perbedaan Kepatuhan Pajak Berdasarkan Jender 

Pada saat ini banyak sekali wacana yang berkembang mengenai ada atau 

tidaknya pengaruh jender terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Banyak yang 



 

 

 

mengatakan bahwa faktor perbedaan jender tidak akan berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak seseorang. Tetapi banyak penelitian juga yang menyatakan 

memang terdapat pengaruh dari faktor jender terhadap kepatuhan seorang Wajib 

Pajak. 

Perbedaan sikap, cara pandang, dan fungsi antara seorang pria dan wanita 

yang berkembang akibat pengaruh budaya lingkungan sekitar, ikut menjadi faktor 

pendukung mengapa perbedaan jender dapat dikatakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Di Indonesia misalnya, pria masih memiliki peran dan 

kedudukan yang paling tinggi dalam hal membayarkan suatu kewajiban seperti 

pajak. Sehingga pembayaran pajak banyak dilakukan oleh pria. Hal ini 

dikarenakan fungsi seorang pria yang bertugas sebagai kepala rumah tangga.  

Dalam Jurnal John Hasseldine dan Peggy A. Hite (2002) menjelaskan 

bahwa penelitian pajak terdahulu menemukan bahwa terdapat pengaruh perbedaan 

jender dalam kepatuhan pajak, walaupun faktanya tidak sedikit yang terjadi secara 

alami (Jackson & Milliron, 1986). Selanjutnya Baldry (1987) juga menemukan 

bahwa perempuan dikatakan lebih taat dibandingkan dengan pria dalam sebuah 

penelitian mengenai pajak. Jackson dan Jaouen (1989) lalu mencoba 

kemungkinan mengenai perbandingan pengaruh dari komunikasi seperti berupa 

sanksi dan kepekaan nurani pada sikap para juri kepatuhan pajak. Dan mereka 

menemukan bahwa wanita lebih tanggap terhadap kepekaan hati nurani 

dibandingkan dengan sanksi yang yang harus mereka terima, dan dengan faktor 

kepekaan didalamnya, kaum perempuan dapat dikatakan lebih tanggap daripada 

kaum pria. 



 

 

 

Widodo (2010) menguraikan hasil survei dimana jumlah responden Wajib 

Pajak dengan jenis kelamin pria (78%) lebih banyak dibandingkan wanita (22%). 

Hal ini menurut Widodo (2010) memperlihatkan bahwa budaya masyarakat 

Indonesia masih menempatkan pria sebagai penanggung jawab dalam kegiatan 

perekonomian. Tingkat motivasi pria (62,5%) dalam membayar pajak lebih tinggi 

dibandingkan wanita (37,5%). Hasil survei ini sangat bertentangan dengan hasil 

penelitian psikologi yang menyatakan bahwa wanita umumnya memilik tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. 

Jurnal Barbara Kastlunger, Stefan G. Dressler, Erich Kirchler, Luigi 

Mittone, dan Martin Voracek (2010)  yang juga meneliti mengenai Pengaruh 

Jender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  menyebutkan bahwa kepatuhan pajak 

ditemukan berhubungan dengan kemungkinan kesadaran seorang Wajib Pajak 

terhadap adanya audit dan denda, seperti yang telah dikemukakan dalam pilihan 

model rasional ilmu Ekonomi ( Allingham & Sandmo, 1972 ), faktor tambahan 

yang juga terdeteksi yaitu seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan faktor 

psikologis (untuk review, lihat Kirchler, 2007 ).  

Selain itu, didalam beberapa kasus yang meneliti perbedaan jender 

dikatakan bahwa kaum perempuan diketahui lebih patuh dibandingkan kaum laki-

laki (Bazart & Pickhardt, 2009; Gerxhani, 2007; Hasseldine, 1999; Lewis, 

Carrera, Cullis, & Jones, 2009; Mason & Calvin, 1978; Porcano, 1988; Spicer & 

Becker, 1980; Spicer & Hero, 1985; Vogel. 1974; Wilson & Sheffrin, 2005).  

Chung dan Trivedi (2003) dalam Jurnal Barbara Kastlunger, Stefan G. Dressler, 

Erich Kirchler, Luigi Mittone, dan Martin Voracek (2010), menemukan bahwa 



 

 

 

wanita akan lebih patuh daripada pria apabila mereka telah mendapatkan 

penyuluhan yang meyakinkan untuk membayar pajak.  Sedangkan Wenzel (2002) 

mengemukakan wanita ditemukan lebih kompatibel dengan memperhatikan 

pendapatan yang dilaporkan dan klaim pengurang, tetapi tidak ada perbedaan jenis 

kelamin terhadap laporan pendapatan tambahan.  

Mengenai penerapan Self Assessment System juga dijelaskan didalam 

jurnal ini bahwa laporan pajak yang dibuat sendiri oleh wanita kebenarannya lebih 

rendah dibanding yang dibuat oleh pria ( Kirchler dan Maciejovsky, 2001). 

Friedland, Maital, dan Rutenberg (1978) juga menemukan bahwa wanita lebih 

cenderung menghindari pajak , tetapi dalam tingkat yang lebih kecil dibandingkan 

pria.  

Sejalan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dari berbagai 

literatur mengenai perbedaan jender dalam kepatuhan pajak, selalu menghasilkan 

keputusan bahwa kaum wanitalah yang dikatakan lebih patuh/taat dalam 

membayarkan pajaknya dan pria memiliki kecendrungan yang lebih tinggi dalam 

menghindari pajak. Hal ini diduga terkait dengan (i) perbedaan sosialisasi yang 

memperlihatkan dirinya dalam peran gender yang berbeda yaitu konsep antara diri 

wanita dan pria dan/atau (ii) perbedaan biologis yang mendasari antara pria dan 

wanita.  

     

2.5 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 



 

 

 

yang dapat diuji (Sekaran, 2006:135). Langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

pengujian hipotesis adalah: 

1. Menyatakan hipotesis nol dan alternatif. 

2. Memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang 

dikumpulkan adalah parametrik atau nonparametrik. 

3. Menentukan tingkat signafikansi yang diinginkan. 

4. Memastikan jika hasil dari analisis computer menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi terpenuhi. 

5. Jika nilai hitung (resultant value) lebih besar daripada nilai kritis (critical 

value), hipotesis nol ditolak, dan alternatif diterima. Jika nilai hitung lebih 

kecil daripada nilai kritis, hipotesis nol diterima dan alternatif ditolak. 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana seorang Wajib Pajak 

dapat membayarkan pajaknya secara tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan 

pajak pada bulan sebelumnya akurat dalam menghitung pajak, dan sebagainya 

seperti yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007. Tetapi dengan semakin 

banyaknya undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan menyebabkan 

seorang Wajib Pajak menjadi malas dalam menunaikan kewajibannya untuk 

membayar pajak. Berbagai faktor lain pun ikut menjadi faktor pendukung yang 

mengakibatkan seorang Wajib Pajak menjadi tidak patuh dalam membayarkan 

pajaknya.  

Pemahaman sistem Self Assessment, tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak terhadap 



 

 

 

sanksi perpajakan selalu dijadikan sebagai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi seorang Wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. 

Tetapi sepengetahuan penulis, belum ada penelitian di Indonesia yang meneliti 

tentang adanya pengaruh atau tidak mengenai perbedaan jender yang 

menyebabkan seorang Wajib Pajak menjadi patuh dalam membayarkan pajaknya. 

Perbedaan sifat biologis/dasar, pekerjaan, dan tingkat pendidikan antara Wajib 

Pajak laki-laki dan perempuan mungkin saja dapat menyebabkan terjadinya 

pengaruh Wajib Pajak tersebut menjadi patuh dalam membayarkan pajaknya. 

Tetapi apakah selamanya pengaruh perbedaan sikap dan orientasi yang dimiliki 

oleh jender (pria dan wanita) akan selalu mempengaruhi sikap seseorang untuk 

patuh atau tidak terhadap pajak 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu jender dan kepatuhan wajib 

pajak. Jender dispesifikasikan pada perbedaan sikap dan orientasi antara laki-laki 

dan perempuan, yaitu dari sifat, pekerjaan, dan tingkat pendidikan Wajib Pajak.  

Hasseldine dan Hite (2002) telah melakukan penelitian tentang perbedaan 

tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jender, yang berhasil membuktikan 

bahwa wanita bersikap lebih patuh dibandingkan dengan pria dalam 

membayarkan pajaknya. Pada jurnal Hasseldine dan Hite (2002) disebutkan 

bahwa juga terdapat penelitian lain yang juga meneliti pengaruh perbedaan jender 

terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Robert 

(1994) yang menghasilkan bahwa secara umum pria bersikap lebih sering 

melakukan pengelakan pajak. 



 

 

 

Berdasarkan logika dari hasil penelitian di atas, serta kesimpulan dari 

landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan 

jender (antara wajib pajak pria dan wanita). 

Ha : Ada perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan 

jender (antara wajib pajak pria dan wanita).  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan proses kerja serta pemanfaatan metode 

dalam usahanya untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyajikan hasil ataupun mengembangkan ilmu. Pemilihan serta pemanfaatan 

atas metode yang tepat, akan dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian serta pada akhirnya dapat dihasilkan suatu penelitian 

yang berkualitas.  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

termasuk jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang 

bersifat membandingkan.. Pada penelitian ini yang dilakukan adalah 

membandingkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak antara Wajib Pajak Orang 

Pribadi wanita dan Wajib Pajak Orang Pribadi pria.    

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/ objek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan diteliti, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

diambil pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di 

wilayah Kota Jakarta dan Kota Malang karena fokus penelitian ini adalah 

Kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayarkan pajak penghasilannya. Populasi 



 

 

 

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

diperoleh dari Badan Pemerintahan, Perusahaan Swasta, dan Wirausahawan.  

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Apabila populasi besar, maka kemungkinan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu. Untuk pemilihan sampel responden, peneliti menggunakan 

purposive sampling, sehingga peneliti hanya akan memberikan kuisioner kepada 

responden yang merupakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Responden dipilih berdasarkan 

tujuan atau informasi yang ingin didapat. Artinya tujuan informasi yang ingin 

didapat akan menentukan responden yang tepat dan kompeten untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Jadi pengumpulan sampel tidak tergantung dari 

jumlahnya, tetapi didasari dari kualitas informasi tiap-tiap responden yang dirasa 

relevan terhadap domain penelitian.  

Sampel diambil dengan berdasarkan kriteria tersebut dikarenakan tujuan dari 

penelitian ini yang ingin mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan pajak yang 

dilihat dari proses dilakukannya kewajiban perpajakan dan kepatuhan dari seorang 

wajib pajak. Dan seorang warga Negara baru bisa dikatakan sebagai seorang 

wajib pajak yang patuh salah satunya apabila mereka telah mempunyai NPWP. 

Untuk penentuan jumlah sample didasarkan pada pendapat Sekaran (2006:160), 

yaitu jumlah sample untuk penelitian korelasional adalah > dari 30 atau < 500.  



 

 

 

Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi para Pegawai Negeri Sipil 

yang terdapat di Kota Malang, Karyawan PT. LG Indonesia, dan pemilik Usaha 

Mandiri di Wilayah Kota Malang. Semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan telah 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada di lingkungan 

populasi tersebut dapat menjadi salah satu objek penelitian. Yaitu sesuai dengan 

responden yang dibutuhkan penulis untuk dijadikan objek penelitian. 

 

3.2 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini memakai beberapa variabel, yaitu: 

A. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen (terikat) adalah sebuah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lainnya (variabel independen) (Sekaran, 2006:116). Variabel 

dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 

Definisi operasional dari kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana 

seorang Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan syarat-

syarat yang telah diatur oleh pemerintah. Kepatuhan dalam variabel ini diukur 

dari proses pelaksanaan kewajiban perpajakkan dan kesadaran mereka 

mengenai fungsi pajak. Yang didasari pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 192/PMK.03/2007 mengenai kriteria wajib pajak patuh dan penerapan 

sistem Self Assessment dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakkan. 

 

 

   



 

 

 

Indikator Variabel 

Kesadaran terhadap Pajak 

Proses Registrasi Pajak 

Proses Pelaporan Pajak 

Proses Perhitungan Pajak 

Proses Pembayaran Pajak 

 

B. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen (bebas) merupakan suatu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen (Sekaran, 2006:117). Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jender. Definisi 

operasional jender dalam penelitian ini adalah perbedaan karakter dan sikap 

yang ada antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini dikhususkan pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi laki-laki dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

perempuan. Variabel jender hanya dijadikan sebagai pembeda antara 

responden wajb pajak pria dan responden wajib pajak wanita. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Penelitian 
 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Dependen) 

Suatu keadaan 
dimana seorang 
Wajib Pajak dapat 
membayarkan 
pajaknya sesuai 
dengan syarat-syarat 
yang telah diatur oleh 
pemerintah. 

- Tepat waktu dalam 
membayar dan 
melaporkan 

- Tidak mempunyai 
tunggakan pajak 
untuk semua jenis 
pajak 

- Mempunyai 

Likert 5 point 



 

 

 

NPWP 
- Akurat dalam 

menghitung pajak 
Jender 
(Independen) 

Perbedaan karakter 
dan sikap yang ada 
antara laki-laki dan 
perempuan, dalam 
hal ini dikhususkan 
pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi laki-
laki dan Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
perempuan. 

umur, tingkat 
pendidikan, 
penghasilan per bulan, 
status.  

Skala Nominal 

 

3.4 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut John 

W. Creswell (2003) dalam Skripsi Harziani (2010), penelitian kuantitatif adalah 

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan 

dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena alam.  

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer, berupa kuisioner. 

Menurut Sekaran (2006), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 

spesifik studi. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui data perantara) di mana data 

primer ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok 

yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menjadi objek penelitian dengan 



 

 

 

jalan menyebarkan kuisioner kepada responden, hasil observasi,  dan kejadian 

atau kegiatan. Salah satu pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan 

kuisioner. 

  

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan 

untuk memperoleh data di lapangan, yaitu suatu teknik dalam melakukan 

penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data dengan 

menggunakan pertanyaan tertutup. Penggunaan pertanyaan tertutup 

memungkinkan responden untuk merespon pertanyaan dengan lebih cepat dan 

juga untuk memudahkan peneliti dalam mengkodekan nilai saat menganalisis data 

(Sekaran,2006:86). 

Kuisioner merupakan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang ditujukan 

kepada para responden untuk dijawab, yang kemudian akan dikembalikan kepada 

peneliti. Kuisioner dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden 

yang dituju. 

Dalam kuisioner ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian Pendahuluan, bagian 

Data Responden, dan bagian Pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak. 

pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak ini diproksikan ke dalam 5 indikator 

yaitu indikator Kesadaran terhadap Pajak, Proses Registrasi Pajak, Proses 

Pelaporan Pajak, Proses Perhintungan Pajak, dan Proses Pembayaran Pajak. 

Bagian 3 inilah yang kemudian akan dianalisis secara kuantitatif untuk 



 

 

 

mendapatkan hasil tingkat kepatuhan wajib pajak yang dibedakan berdasarkan 

jender pria dan wanita. 

Peneliti memilih 3 lingkungan populasi dalam pengambilan data dikarenakan 

penulis ingin mendapatkan informasi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal 

dari lingkungan yang berbeda, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di 

lingkungan Instansi Pemerintahan, lingkungan Instansi Swasta, dan lingkungan 

Usaha Mandiri. Populasi dari Instansi Pemerintahan diperoleh dari lingkungan  

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Balai Kota Malang sebagai tempat 

penyebaran kuisioner. Populasi dari Instansi Swasta diperoleh dari lingkungan PT. 

LG Indonesia. dan populasi untuk lingkungan Usaha Mandiri diperoleh dari 

berbagai jenis Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah kota Malang. Setiap 

responden yang mengembalikan kuisioner yang telah diisi, akan dijadikan sampel 

penelitian. Untuk itu kuisioner-kuisioner dari responden tersebut diseleksi terlebih 

dahulu guna mendapatkan kuisioner yang terisi secara lengkap sebagaimana 

dikehendaki peneliti untuk kepentingan analisis. 

 

3.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga, alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert seperti yang dikutip Aisiyah (2009) dalam Skripsi Rielvinny (2011) 



 

 

 

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang ada. 

Pada penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan 

menggunakan kuisioner, dengan Skala Likert 5 point, yaitu skor terendah 1 

(sangat tidak setuju) dan tertinggi 5 (sangat setuju). Teknik skala pengukuran 

adalah Skala Likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan 

ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor masing-

masing jawaban sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2. Setuju (S) diberi skor 4 

3. Netral (N) diberi skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 

       Sedangkan untuk variabel jender yang hanya digunakan sebagai pembeda 

antara wajib pajak pria dan wanita menggunakan skala nominal. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 1999). Statistik deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan karakteristik lokasi penelitian responden yang diteliti maupun 



 

 

 

distribusi frekuensi variabel. Data-data yang terkumpul kemudian diolah, lalu 

dimasukkan dalam tabulasi yang kemudian dideskriptifkan. 

 

3.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel terikat, variabel 

bebas, atau keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. Model data yang baik 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Kenormalan distribusi 

data diuji dengan pengujian Kolmogrov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

masing-masing variabel. Dalam pengujian ini kaidah keputusan yang digunakan 

adalah jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat 

dikatakan data tersebut normal. 

3.5.3 Uji Homogenitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 

berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Levene Test. Menurut 

Singgih, jika nilai probalitasnya > 0, 05 maka data berasal dari populasi yang 

variansnya sama atau homogen. Kriteria uji homogenitas adalah jika  

a. P > 0.05 maka sampel yang diteliti adalah homogen.  

b. P < 0.05 maka sampel yang diteliti tidak homogen (heterogen). 

3.5.4 Uji Validitas 

       Uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur 

yang berupa kuisioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, 

dengan kata lain sejauh mana alat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk memilih item-item 



 

 

 

pertanyaan yang relevan untuk dianalisis. Sedangkan menurut Sugiyono (1994) 

dalam Skripsi Elninda (2011), hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus 

(Arikunto, 1993): 

rxy  = 
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Keterangan : 

r = Koefisien korelasi pearson 

n = banyaknya sampel 

X = skor item 

Y = skor total item 

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

valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

 

3.5.5 Uji Realibilitas 

       Menurut Arikunto (2002 :154) dalam Skripsi Harziani, realibilitas 

menunjukkan pada satu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah cukup 

baik.  



 

 

 

       Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Croncbach, 

sebagai berikut : 

                  � �  � �
���� 	1 � ∑ �
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  r = realibilitas instrumen 

  k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑ � �
� = jumlah varians butir  

 � �
� = varians total 

       Dasar pengambilan keputusan yaitu jika instrumen memiliki nilai 

Croncbach’s Alpha > 0,60 maka dikatakan reliabel. 

 

3.6  Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji t 

 Sugiyono (2007) menyatakan Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa 

test. Uji t- test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dengan data 

distribusi normal. Jika uji normalitas penelitian ini menyatakan data penelitian 

normal maka uji t-test yang akan digunakan dalam uji hipotesis selanjutnya. 

Pengujian t test digunakan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh perbedaan 

gender terhadap kepatuhan wajib pajak . Rumus uji t yaitu: 
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Keterangan : 

Xl : variabel rata-rata sampel 1 Xp : variabel rata-rata sampel 2 

VARl : varian sampel 1  VARp : varian sampel 2 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | t-hitung | > t-tabel, artinya variabel bebas (X) mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

- H0 akan diterima jika | t-hitung | ≤ t-tabel, artinya variabel bebas (X) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada pembahasan ini akan dikemukakan mengenai gambaran obyek yang 

diteliti serta tahapan-tahapan pengujian, yang terdiri dari pengujian kualitas data, 

pengujian asumsi klasik, hingga pengujian hipotesis penelitian dengan 

menggunakan prosedur atau rumusan statistika. Dengan demikian akan dihasilkan 

suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh perbedaan jender 

Wajib Pajak Orang Pribadi pria dan Wajib Pajak Orang Pribadi wanita memiliki 

pengaruh terhadap Kepatuhan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

membayarkan pajaknya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak 

orang pribadi yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan 

wirausaha. Sampel diambil di dalam lingkungan Kantor Balai Kota Malang dan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, PT. LG Indonesia, dan pemilik Usaha 

Mandiri skala kecil dan menengah yang terdapat di kota Malang.  

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh 

data penelitian, pengumpulan data dilakukan peneliti kurang lebih satu bulan 



 

 

 

dengan menyebarkan kuisioner penelitian secara langsung dan tidak langsung 

(melalui perantara orang lain).   

Jumlah kuesioner yang disebarkan sejumlah 75 buah, kembali kepada peneliti 

sejumlah 73 buah, yang tidak kembali sejumlah 2 buah, akan tetapi data yang 

memenuhi syarat untuk kemudian diolah adalah sebanyak 68 buah. Dengan 

demikian tingkat respon rate dalam penelitian ini adalah 97%. 

 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1  Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur (Ancok 1995 dalam Singarimbun dan Efendi 1995). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2001), hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Uji validitas dilaksanakan dengan membandingkan indeks korelasi 

product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya 

(Arikunto, 1993). Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam table sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

 

 Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Variabel 

Variabel Item R Sig Keterangan 

Y Y1.1 0.587 0.000 Valid 

 Y1.2 0.456 0.000 Valid 

 Y  1.3 0.680 0.000 Valid 

 Y 1.4 0.628 0.000 Valid 

 Y  1.5 0.654 0.000 Valid 

 Y 2.1 0.433 0.000 Valid 

 Y  2.2 0.357 0.003 Valid 

 Y 2.3 0.556 0.000 Valid 

 Y  2.4 0.623 0.000 Valid 

 Y 3.1 0.557 0.000 Valid 

 Y  3.2 0.594 0.000 Valid 

 Y 3.3 0.648 0.000 Valid 

 Y  3.4 0.636 0.000 Valid 

 Y 4.1 0.590 0.000 Valid 

 Y 4.2 0.673 0.000 Valid 

 Y 4.3 0.675 0.000 Valid 

 Y 4.4 0.683 0.000 Valid 

 Y 4.5 0.543 0.000 Valid 



 

 

 

 Y 5.1 0.526 0.000 Valid 

 Y 5.2 0.643 0.000 Valid 

 Y 5.3 0.575 0.000 Valid 

Sumber: Lampiran 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa masing-masing item yang mengukur 

variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai probabibilitas (Sig.) yang kurang 

dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak telah 

valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pada masing-

masing variabel penelitian di tiap-tiap item pertanyaan dengan menggunakan 

koefisien cronbach’s alpa.yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,7 (Hair et 

al., 1998 dalam Jumaili, 2005). Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel bila 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0.6 atau lebih (Arikunto 1993). 

Arikunto (1993) menentukan kriteria indek reliabilitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. <0,200 Sangat rendah 

2. 0,200-0,399 Rendah 



 

 

 

3. 0,400-0,599 Cukup 

4. 0,600-0,799 Tinggi 

5. 0,800-1,00 Sangat tinggi 

Berikut ini adalah tabel hasil uji reliabilitas: 

Tabel 4.3 

Uji Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas  Keterangan 

Y1 0,830 > 0,6 Reliabel 

Y2 0,750 > 0,6 Reliabel 

Y3 0,772 > 0,6 Reliabel 

Y4 0,811 > 0,6 Reliabel 

Y5 0,758 > 0,6 Reliabel 

Sumber: Lampiran 

       Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha 

lebih kecil dari 0.6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien realibilitas alpha sebesar 

0,830 untuk variabel kesadaran terhadap pajak (Y1), 0,750 untuk variabel proses 

registrasi (Y2), 0,772 untuk variabel proses pelaporan (Y3), 0,811 untuk variabel 

proses perhitungan (Y4), dan 0,758 untuk variabel proses pembayaran (Y5). 

Seluruh variabel ini dapat dinyatakan reliabel karena koefisien alpha lebih besar 



 

 

 

dari 0,6; maka dapat disimpulkan butir-butir pertanyaan dapat digunakan untuk 

pengujian selanjutnya.  

4.3 Hasil Analisis Data 

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Data Responden 

       a. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin (sex) menurut Umi Sumbulah (2008) dalam Skripsi Harzani 

(2010) yaitu merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan 

secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu secara permanen yang 

mengambil bentuk laki-laki dan perempuan. Pada penelitian ini didapatkan 

sampel 33 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pria dan 35 orang Wajib Pajak Orang 

Pribadi wanita.  Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif: Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1. Pria 33 48,5% 

2. Wanita 35 51,5% 

 Total 68 100% 

            Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden wanita lebih banyak 

jumlahnya dibandingkan dengan jumlah responden pria. Wajib Pajak Orang 

Pribadi wanita berjumlah 35 dengan tingkat presentase 51,5% sedangkan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pria berjumlah 33 orang dengan tingkat presentase 48,5%. 



 

 

 

Jumlah responden wanita yang lebih banyak dikarenakan sudah banyaknya angka 

pekerja wanita di berbagai sektor, baik sektor Pemerintahan, swasta, maupun 

sektor usaha mandiri. 

       b. Umur Responden 

       Pada penelitian ini, disediakan kolom pada data responden di kuisioner yang 

meminta agar responden dapat menuliskan umur mereka. Hasilnya diperoleh 

rentang wajib pajak orang pribadi yang mengisi kuisioner  berkisar antara 20 

tahun sampai dengan 60 tahun. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 4.5 

berikut: 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif: Umur Responden 

Umur Responden Pria Wanita Jumlah Persentase 

20-25 14 11 25 36,8% 

26-30 6 4 10 14,7% 

31-35 2 7 9 13,3% 

36-40 7 5 12 17,7% 

41-45 1 5 6 8,8% 

46-50 0 2 2 2,9% 

51-55 1 1 2 2,9% 

56-60 2 0 2 2,9% 

Jumlah 33 35 68 100% 

            Sumber: Data Primer yang Diolah 



 

 

 

       Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa responden dengan usia muda atau 

pekerja junior yang menjadi responden terbanyak yang mengisi kuisioner untuk 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada saat ini hampir semua perusahaan baik 

sektor pemerintahan maupun swasta lebih banyak merekrut karyawan yang baru 

saja lulus dari perguruan tinggi, yang diharapkan adalah kinerja yang dihasilkan 

akan lebih baik karena umur mereka yang masih produktif.  

       c. Pendidikan Terakhir 

       Tingkat kepatuhan wajib pajak terkadang juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan seorang wajib pajak tersebut. Dimana apabila tingkat pendidikannya 

semakin tinggi maka semakin sadar pula mereka untuk membayarkan pajak 

mereka kepada Negara. Karena pada umumnya mereka lebih mengerti dan paham 

kegunaan pajak bagi Negara dan masyarakat.  

       Pada penelitian “Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan 

Faktor Jender” ini terdapat 5 jenis pendidikan yang ditempuh oleh responden 

wajib pajak yaitu SMA, D3, S1, S2, dan S3. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.6.  

 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif: Pendidikan Terakhir  

Pendidikan 
Terakhir 

Pria Wanita Jumlah Persentase 

SMA 7 4 11 16,2% 



 

 

 

D3 1 0 1 1,5% 

S1 23 28 51 75% 

S2 0 3 3 4,4% 

S3 2 0 2 2,9% 

Jumlah 33 35 68 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa responden berpendidikan terakhir S1 

yaitu sebesar 51 orang merupakan jenis pendidikan dengan tingkat paling tinggi 

yaitu sebesar 75%. Dimana responden berpendidikan terakhir S1 ini banyak 

terdapat pada lingkungan pekerjaan sektor pemerintahan yaitu Balai Kota dan 

karyawan swasta di lingkungan PT. LG Indonesia. Responden berpendidikan 

SMA menduduki tingkat terbanyak dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 11 orang 

atau 16,2%. Responden berpendidikan terakhir SMA ini banyak diperoleh dari 

lingkungan pemilik usaha mandiri atau UKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

2 jenis pendidikan ini masih menjadi tingkat pendidikan terakhir di kalangan 

masyarakat Indonesia.  

       d. Status Perkawinan 

       Status perkawinan juga terkadang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak seseorang. Dimana biasanya apabila seorang wajib pajak tersebut 

sudah menikah, maka mereka akan lebih sering melakukan pengelakan pajak 

karena tingginya tingkat kebutuhan wajib pajak tersebut. Dalam penelitian ini 

responden wanita dengan status belum menikah merupakan responden terbanyak 

yang mengisi kuisioner ini. Hal ini disebabkan karena responden terbanyak yang 



 

 

 

mengisi kuisioner ini adalah responden berjenis kelamin wanita dengan kisaran 

umur antara 20-25 tahun. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif: Status Perkawinan 

Status 
Perkawinan 

Pria Wanita Jumlah Persentase 

Belum Menikah 15 21 36 52,9% 

Menikah 18 14 32 47,1% 

Jumlah 33 35 68 100% 

      Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel 4.7 ini dapat dilihat status perkawinan responden yang belum 

menikah berjumlah 36 orang atau 52,9% dan responden dengan status perkawinan 

menikah berjumlah 32 orang atau sebanyak 47,1%.   

       e. Pekerjaan Responden 

       Pengaruh pekerjaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak juga mempunyai 

pengaruh yang sama seperti pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik pekerjaan sangat dipengaruhi 

oleh semakin baiknya pendidikan mereka.  

       Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lingkungan populasi berasal dari 

lingkungan pekerjaan dari sektor pemerintahan, swasta, dan lingkungan usaha 

mandiri atau Usaha Kecil Menengah. Sektor pemerintahan didapatkan dari 

lingkungan Kantor Balai Kota Malang dan Fakultas Ekonomi Universitas 



 

 

 

Brawijaya. Sedangkan untuk sektor swasta didapatkan dari lingkungan PT. LG 

Elektronik Indonesia, dan lingkungan usaha mandiri atau UKM didapatkan dari 

lingkungan Usaha Mandiri Sanan dan beberapa usaha mandiri yang berada di 

Malang. Oleh karena itu, pekerjaan responden disini hanya terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, dan Wiraswasta. Lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif: Pekerjaan Responden 

Pekerjaan 
Responden 

Pria Wanita Jumlah Persentase 

Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) 

11 14 25 36,8% 

Karyawan Swasta 15 16 31 45,6% 

Wiraswasta 7 5 12 17,6% 

Jumlah 33 35 68 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan responden sebagai 

karyawan swasta berjumlah 31 orang atau 45,6%, pekerjaan sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 orang atau 36,8%, dan pekerjaan sebagai 

wiraswasta berjumlah 12 orang atau 17,6%. Sedikitnya jumlah pekerjaan 

responden sebagai wiraswasta dikarenakan banyak diantara mereka yang enggan 

untuk mengisi kuisioner. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa Pegawai 

Negeri Sipil dan Karyawan Swasta lebih tanggap dalam memberikan informasi 

mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak mereka. Di sektor pemerintahan dan 



 

 

 

swasta juga lebih didominasi oleh pekerja wanita. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tingginya angka pekerja wanita pada saat ini.  

      f. Penghasilan Responden 

       Kisaran jumlah penghasilan wajib pajak juga dapat mempengaruhi dalam 

perbedaan tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak. Situasi yang sering 

terjadi adalah semakin tingginya jumlah penghasilan yang didapatkan adalah 

semakin tinggi pula tingkat pengelakan seseorang akan pajaknya. Seperti kasus 

yang baru saja terjadi, yaitu dimana banyak pemilik perusahaan besar di Indonesia 

yang membayar oknum dari Dirjen Pajak untuk meminimalisasikan jumlah pajak 

mereka. Perbedaan jumlah penghasilan antara wanita dan pria apakah juga dapat 

menyebabkan tingkat perbedaan yang signifikan akan kepatuhan mereka terhadap 

kepatuhan pajak. Sifat wanita yang diketahui lebih perhitungan daripada pria 

membuat banyak sekali anggapan bahwa semakin tingginya penghasilan yang 

diperoleh wanita akan membuat mereka semakin melakukan pengelakan pajak. 

       Dalam penelitian “Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan 

Faktor Jender” ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman jumlah penghasilan 

yang diperoleh responden. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif: Penghasilan Responden 

Penghasilan 
Responden 

Pria Wanita Jumlah Persentase 

>1.000.000 2 0 2 2,9% 



 

 

 

1.000.000 – 
5.000.000 

27 33 60 88,3% 

5.000.000 – 
10.000.000 

2 2 4 5,9% 

< 10.000.000 2 0 2 2,9% 

Jumlah 33 35 68 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan antara Rp. 1.000.000 – 

Rp. 5.000.000 menjadi jumlaha pengahsilan dengan tingkat tertinggi yaitu 

berjumlah 60 responden atau 88,3%. Hal ini sesuai dengan jenis pendidikan 

responden yang terbanyak yaitu berpendidikan S1, karena seperti yang diketahui 

bahwa jumlah kisaran penghasilan karyawan baru dengan pendidikan S1 yaitu 

berkisar Rp. 3.000.000. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh responden 

yang berpenghasilan antara Rp. 6.000.000 – Rp. 10.000.000 yang berjumlah 4 

orang responden atau 5,9 %. Peringkat ketiga dan keempat yang ditempati oleh 

responden yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 dan lebih dari Rp. 

10.000.000 yang berjumlah sama yaitu 2 orang responden atau 2,9%. 

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel 

       Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel jender dan variabel tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang diproksikan ke dalam Kesadaran terhadap pajak, 

Proses Registrasi Perpajakan, Proses Pelaporan Perpajakan, Proses Perhitungan 

Perpajakan, dan Proses Pembayaran Perpajakan.  



 

 

 

       Dari hasil pengisian kuisioner oleh responden maka dapat dijelaskan besarnya 

tingkat rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel kepatuhan 

wajib pajak sebagai berikut : 

a. Kesadaran Terhadap Pajak 

       Kesadaran terhadap pajak adalah aspek penting yang dapat menilai apakah 

seseorang patuh akan pajaknya atau tidak. Karena semakin tinggi tingkat 

kesadaran seseorang akan kegunaan pajak akan membuat mereka semakin patuh 

untuk membayarkan pajak mereka. 

       Terdapat 5 item pertanyaan yang mendukung indikator Kesadaran Terhadap 

Pajak. Rata-rata jawaban responden dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10 

Klarifikasi Jawaban Responden pada Indikator Kesadaran Terhadap Pajak 

Jawaban Frekuensi 
(F) 

Bobot 
(B) 

Persentase 
(%) 

N = F x B 

Sangat Tidak Setuju  0 1 0 0 

Tidak Setuju  3 2 4,41 6 

Netral  8 3 11,76 24 

Setuju  46 4 67,65 184 

Sangat Setuju  11 5 16,18 55 

Total 68  100 269 

Rata-Rata 3,96    

 Sumber: Data Primer yang diolah 



 

 

 

       Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan responden yang menyatakan tidak 

setuju berjumlah 3 orang atau 4,41%. Responden yang memilih jawaban netral 

berjumlah 8 orang atau sebesar 11,76%. Sebanyak 46 orang responden 

menyatakan sangat setuju untuk indikator ini atau sebesar 67,65%. Dan sebanyak 

11 orang responden menyatakan sangat setuju untuk indikator ini atau sebesar 

16,18%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden mempunyai kesadaran 

yang tinggi akan kegunaan pajak bagi Negara dan masyarakat. Tetapi masih saja 

reponden yang tidak sadar akan kegunaan pajak yang dapat dilihat dari adanya 

responden yang memilih jawaban tidak setuju. Seharusnya semua warga Negara 

dapat menyadari kegunaan dari pajak, karena kegunaan pajak cukup besar 

pengaruhnya bagi kemajuan Negara dan masyarakat. Pemerintah harus dapat 

bertindak aktif untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah selaku yang mengkoordinir penggunaan dana yang didapat dari pajak. 

Karena seringkali pemerintah sendirilah yang menyelewengkan dana tersebut 

untuk keperluan pribadi mereka yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya 

lagi kepada pemerintah dan malas untuk membayarkan pajak mereka. 

b. Proses Registrasi Perpajakan 

       Proses registrasi merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan 

seorang tersebut patuh atau tidak terhadap pajak. Seperti misalnya masih banyak 

penduduk Indonesia yang telah berpenghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk yang tidak 

memiliki NPWP tersebut adalah penduduk yang tidak taat terhadap pajaknya. 



 

 

 

Karena mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak adalah langkah utama seseorang 

untuk membayarkan pajaknya.  

       Dalam kuisioner pada penelitian ini terdapat 4 item pertanyaan yang 

berhubungan dengan indikator Proses Registrasi Perpajakan. Rata-rata jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 

Klarifikasi Jawaban Responden pada Indikator Proses Registrasi 

Perpajakan 

Jawaban Frekuensi 
(F) 

Bobot 
(B) 

Persentase 
(%) 

N = F x B 

Sangat Tidak Setuju  0 1 0 0 

Tidak Setuju  0 2 0 0 

Netral  11 3 16,18 33 

Setuju  36 4 52,94 144 

Sangat Setuju  21 5 30,88 105 

Total 68  100 282 

Rata-Rata 4,15    

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sedangkan sebanyak 11 orang 

responden atau sebesar 16,18% yang menyatakan netral. Responden yang 

menyatakan setuju berjumlah 36 orang responden atau sebesar 52,94%. Dan 

sebanyak 21 orang responden atau sebesar 30,88% menyatakan sangat setuju. 



 

 

 

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden telah memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu sebagai syarat utama mereka menjadi 

seorang wajib pajak yang patuh.  

c. Proses Pelaporan Perpajakan 

       Proses pelaporan perpajakan ini terdiri dari proses pelaporan dan pengisian 

SPT. Sehingga aspek yang dinilai pada indikator ini adalah terlambat atau 

tidaknya seorang Wajib Pajak menyampaikan SPT mereka dan paham atau 

tidaknya Wajib Pajak dalam proses pengisian SPT sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

       Terdapat 4 item pertanyaan yang berhubungan dengan indikator Proses 

Pelaporan Perpajakan. Pada tabel 4.12 diperlihatkat mengenai rata-rata jawaban 

responden seperti berikut ini : 

Tabel 4.12 

Klarifikasi Jawaban Responden pada Indikator Proses Pelaporan 

Perpajakan 

Jawaban Frekuensi 
(F) 

Bobot 
(B) 

Persentase 
(%) 

N = F x B 

Sangat Tidak Setuju  0 1 0 0 

Tidak Setuju  2 2 2,94 4 

Netral  14 3 20,59 42 

Setuju  43 4 63,24 172 

Sangat Setuju  9 5 13,24 45 

Total 68  100 263 



 

 

 

Rata-Rata 3,87    

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju untuk pertanyaan pada indikator ini. Sebanyak 2 

orang responden atau sebesar 2,94% memilih untuk menyatakan tidak setuju. 

Sedangkan 14 orang responden atau sebesar 20,59 meyatakan netral. Responden 

yang menyatakan setuju berjumlah 43 orang atau sebesar 63,24%. Dan sebanyak 9 

orang responden atau sebesar 13,24% memilih untuk menyatakan sangat setuju. 

       Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mengerti dan 

paham proses pengisian SPT dan tidak pernah terlambat ataupun tidak pernah 

melakukan penunggakan pajak.  

d. Proses Perhitungan Perpajakan 

       Langkah-langkah perhitungan pajak merupakan salah satu faktor yang 

menyusahkan wajib pajak. banyak dari wajib pajak yang tidak mengerti 

bagaimana proses perhitungan pajak mereka, sehingga mereka lebih memilih 

untuk menggunakan jasa Konsultan Perpajakan untuk mengurusi semua prosedur 

pembayaran pajak mereka. Bahkan terkadang para Wajib Pajak tidak tahu berapa 

jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. 

       Dalam kuisioner ini terdapat 5 item pertanyaan yang berhubungan dengan 

indikator Proses Perhitungan Perpajakan. Lebih lengkapnya rata-rata jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini : 

 



 

 

 

Tabel 4.13 

Klarifikasi Jawaban Responden pada Indikator Proses Perhitungan 

Perpajakan   

Jawaban Frekuensi 
(F) 

Bobot 
(B) 

Persentase 
(%) 

N = F x B 

Sangat Tidak Setuju  0 1 0 0 

Tidak Setuju  20 2 29,41 40 

Netral  23 3 33,82 69 

Setuju  23 4 33,82 92 

Sangat Setuju  2 5 2,94 10 

Total 68  100 211 

Rata-Rata 3,10    

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Seperti indikator yang lain di atas, dapat dilihat pada tabel 4.13 bahwa tidak 

ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 20 

orang responden atau sebesar 29,41% menyatakan tidak setuju. Pilihan netral dan 

setuju dipilih oleh responden sebanyak 23 orang atau 33,82%. Dan sebanyak 2 

orang responden atau sebesar 2,94% memilih untuk menyatakan sangat setuju. 

       Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit wajib pajak yang mengerti 

bagaimana prosedur perhitungan pajak yang sebenarnya dapat mereka lakukan 

sendiri tanpa harus meminta bantuan konsultan. 

e. Proses Pembayaran Pajak 

       Apabila seorang Wajib Pajak lebih memilih untuk menggunakan jasa 

konsultan untuk mengurusi proses pembayaran pajak mereka, ini berarti mereka 



 

 

 

tidak pernah langsung mengurusi pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak. 

mereka hanya memiliki bukti pemotongan pajak. Proses pembayaran pajak yang 

mengharuskan seorang wajib pajak untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak dan 

mengantri membuat banyak sekali WP yang malas membayarkan pajak mereka 

sendiri. 

       Terdapat 3 item pertanyaan yang berhubungan dengan indikator Proses 

Pembayaran Perpajakan ini. Dari tabel 4.14 dapat dilihat rata-rata jawaban 

responden, seperti berikut ini : 

 

Tabel 4.14 

Klarifikasi Jawaban Responden pada Indikator Proses Pembayaran 

Perpajakan 

Jawaban Frekuensi 
(F) 

Bobot 
(B) 

Persentase 
(%) 

N = F x B 

Sangat Tidak Setuju  2 1 2,94 2 

Tidak Setuju  19 2 27,94 38 

Netral  25 3 36,77 75 

Setuju  15 4 22,06 60 

Sangat Setuju  7 5 10,29 35 

Total 68  100 210 

Rata-Rata 3,09    

 Sumber: Data Primer yang diolah 

       Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 orang 

responden atau sebesar 2,94% menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan 



 

 

 

sebanyak 19 orang responden atau sebesar 27,94% menyatakan tidak setuju. 

Sebanyak 25 orang responden atau sebesar 36,77%  menyatakan netral pada 

pertanyaan proses pembayaran perpajakan. 15 orang responden atau sebesar 

22,06% memilih untuk menyatakan setuju. Dan yang memilih untuk menyatakan 

sangat setuju berjumlah 7 orang responden atau sebanyak 10,29%.  

       Hasil ini diakibatkan karena proses pemotongan pajak pada instansi 

pemerintahan dan instansi swasta dilakukan secara kolektif  langsung oleh 

perusahaan. Yaitu gaji yang diterima oleh karyawan telah dipotong oleh pajak 

penghasilan mereka. Dan hal ini mengakibatkan hampir semua responden tidak 

mnegrti bagaimana proses pembayaran pajak mereka. Yang mereka tahu hanyalah 

telah menerima bukti pemotongan pajak setiap bulan atau tahunnya. 

   

4.3.3  Pengujian Hipotesis 

       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t (t-test), yang 

merupakan teknik statistik yg dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan 

dua buah mean yg berasal dari dua buah distribusi. Uji-t digunakan dalam 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat 

kepatuhan wajib pajak pada jender (Laki-laki dan Wanita). 

       Sebelum melangkah pada rumus uji-t terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji homogenitas yaitu 

untuk menentukan apakah ragam kedua populasi tersebut sama atau tidak. Jika 



 

 

 

ragam kedua populasi adalah sama maka menggunakan uji-t pooled variances. 

Sebaliknya jika ragam kedua populasi tidak sama maka menggunakan uji-t 

separated variances. Disamping itu pula, terdapat satu asumsi lain yaitu asumsi 

normalitas yaitu data yang digunakan harus menyebar normal. 

A.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dan hasil 

pengujian disajikan pada Output 3A. Jika nilai Sig (Probabilitas) Kolmogorov 

Smirnov > 0.05 maka data menyebar normal, sebaliknya jika nilai Sig < 0.05 

maka data tidak menyebar normal. 

 

Tabel 4.15 

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sumber: Lampiran 

       Hasil pengujian memperlihatkan nilai Sig Kolmogorov Smirnov Test sebesar  

0.200. Karena nilai Sig > 0.05 (0.200> 0.05) maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini (Kepatuhan wajib pajak) adalah normal. Dengan demikian asumsi 

normalitas terpenuhi, sehingga uji t layak untuk digunakan. 

B.  Uji Homogenitas Ragam 

Tests of Normality

.069 35 .200* .973 35 .540

.110 33 .200* .969 33 .466

Gender
Wanita

Laki-Laki

Kepatuhan Wajib Pajak
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 



 

 

 

Uji homogenitas ragam menggunakan metode Levene Test. Jika nilai Sig 

Levene Test > 0.05 maka ragam kedua kelompok adalah homogen, sebaliknya 

jika nilai Sig Levene Test < 0.05 maka ragam kedua kelompok adalah tidak 

homogen. Uji homogenitas seragam  menggunakan metode Levene Test, yang 

bisa dilihat pada Tabel 4.6: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Homogenitas Seragam 

 

Sumber: Lampiran 

Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil nilai Sig Levene Test sebesar 0.342, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam kedua kelompok adalah homogen, 

sehingga uji t yang digunakan adalah uji t polled variances atau dalam SPSS 

dinamakan t test for equal variances assumed. 

C.  Uji beda ( t-Test) 

Uji t dalam penelitian ini menggunakan uji t pooled variances atau t test for 

equal variances assumed. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

  Ho    : tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan 

jender (antara wajib pajak Pria dan  Wanita)  

Test of Homogeneity of Variances

Kepatuhan Wajib Pajak

.918 1 66 .342

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



 

 

 

Ha  : terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jender 

(antara wajib pajak Pria dan Wanita)  

       Ho diterima jika nilai thitung < ttabel atau Sig t > 0.05. Sebaliknya Ha diterima 

jika nilai thitung > ttabel atau Sig t < 0.05. Hasil pengujian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.17 

Hasil Uji t pooled variances 

Gender thitung Df Sig Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak 0.287 66 0.775 Non Signifikan 

ttabel  = 1.997     

Sumber: Lampiran 

       Tabel di atas memperlihatkan nilai thitung sebesar 0.287 dan Sig t sebesar 

0.775. Dari tabel stasistik t diperoleh ttabel (df=66) sebesar 1.997 (df= degree of 

freedom = n-2 = 68-2 = 66). Karena thitung < ttabel (0.287 < 1.997) dan Sig t > 0.05 

(0.775 > 0.05) maka diputuskan H0 diterima. Artinya baik Pria dan Wanita 

mempunyai tingkat kepatuhan wajib pajak yang sama. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t pooled variances 

atau t test for equal variances assumed diperoleh informasi bahwa ternyata tingkat 



 

 

 

kepatuhan wajib pajak antara wajib pajak pria dan wajib pajak wanita tidak 

memiliki perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian hipotesis dengan uji t-test 

disimpulkan bahwa pengujian menerima hipotesis Ho yang berarti tidak terdapat 

perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jender (antara wajib pajak 

pria dan wanita) pada berbagai lingkungan kerja wajib pajak yang diproksikan 

dari kesadaran mereka terhadap pajak, proses dalam melakukan registrasi pajak, 

proses dalam melakukan pelaporan pajak, proses dalam melakukan perhitungan 

pajak, dan proses dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa wanita juga dapat bersikap sama dengan pria dalam bersikap 

patuh dan taat untuk membayarkan pajak mereka. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hasseldine dan Hite (2002) tentang perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak 

berdasarkan jender, yang berhasil membuktikan bahwa wanita bersikap lebih 

patuh dibandingkan dengan pria dalam membayarkan pajaknya.  

Perkembangan jaman dan semakin majunya peran wanita untuk Negara 

memberikan perubahan yang berarti pula bagi Negara. Semakin banyaknya wanita 

yang bekerja di berbagai sektor juga membuat para wanita tersebut mengerti dan 

paham  kegunaan pajak sebenarnya. Sehingga mereka dapat ikut serta secara aktif 

dalam hal membayarkan pajak mereka. 

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Hasseldine dan 

Hite (2002) yang menghasilkan bahwa wanita bersikap lebih patuh pajak 

dibandingkan dengan pria dan penelitian ini yang menghasilkan bahwa tidak 



 

 

 

terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara wanita dan pria, dapat 

disebabkan oleh karena adanya perbedaan budaya antara kehidupan Barat dan 

Timur. Penelitian Hasseldine dan Hite yang dilakukan di Inggris yang mewakili 

budaya Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia yang mewakili 

budaya Timur.  Seperti yang dikemukakan oleh Joseph A De Vito (2004) dalam 

Skripsi Frida Ariyani Effendi, bahwa budaya tidak bersinonim dengan ras atau 

kebangsaan. Akan tetapi, anggota dari ras atau Negara tertentu seringkali 

memiliki kepercayaan, perilaku, dan nilai yang sama. Jender berdasarkan pada 

variabel budaya karena budaya mengajarkan laki-laki dan perempuan secara 

berbeda dalam hal perilaku, kepercayaan, nilai, dan cara berkomunikasi, serta 

berhubungan satu sama lain. Sehingga seseorang berperilaku sebagai pria atau 

wanita dikarenakan pada apa yang budaya ajarkan pada masing-masing individu 

dan bagaimana seharusnya pria dan wanita berperilaku.  

Budaya Barat yang dikenal lebih modern membuat warganya tidak 

menjadikan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Masyarakat Inggris sebagai 

salah satu contoh, yang membuat keadaan bahwa wanita mempunyai kedudukan 

dan status yang sama dengan pria dalam segala hal bidang kehidupan dan 

cenderung lebih mandiri dibandingkan budaya lainnya. Oleh karena hal inilah 

dapat memungkinkan bahwa wanita dapat bersikap lebih patuh untuk 

membayarkan pajaknya dibandingkan pria. Selain itu, sifat wanita yang dikenal 

lebih peka dan sensitif membuat mereka akan lebih menyadari bahwa pajak dapat 

bermanfaat besar bagi Negara. Berbeda dengan pria yang dikenal lebih acuh 

terhadap kehidupan sekitar dan lebih tanggap untuk mensejahterakan diri mereka 



 

 

 

sendiri. Bakan (1966) juga mengemukakan dalam Jurnal Serge Guimond (2008) 

bahwa pria umumnya dianggap sebagai sosok yang ambisius, dominan, dan hanya 

peduli pada dirinya sendiri. Sedangkan wanita dikenal sebagai sosok yang peduli 

dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya.  

       Sedangkan budaya Timur yang menjunjung tinggi nilai kesopanan membuat 

warganya memberikan perbedaan antara wanita dan pria. Wanita harus bersikap 

patuh terhadap pria, sehingga membuat peran wanita berada di bawah peran pria. 

Di Indonesia sebagai contoh, yang masih sangat menganut budaya Timur juga 

membuat keadaan menjadi seperti itu. Dan hal ini ditambah dengan keadaan 

Indonesia yang merupakan Negara yang memiliki penduduk beragama Islam 

terbesar, maka status perempuan secara umum berada dibawah laki-laki. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya wanita di Indonesia yang lebih memilih menjadi ibu 

rumah tangga daripada harus ikut bekerja di luar rumah.  Kehidupan ini mereka 

jalani karena ada anggapan bahwa kodrat seorang wanita adalah hanya untuk 

melayani suami dan anak-anak, tanpa harus ikut serta memberikan penghasilan 

untuk keluarga.  

       Seiring perkembangan jaman, anggapan ini sudah semakin ditinggalkan. 

Wanita Indonesia pada masa sekarang ini sudah banyak yang ikut serta membantu 

suami untuk memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya. Bahkan 

banyak di beberapa instansi yang menjadikan wanita lebih tinggi kedudukannya 

daripada pria. Dan pada akhirnya wanita dapat berdiri sejajar dengan pria. Oleh 

karena itu, dalam hal kepatuhan wajib pajak, pria dan wanita pun tidak memiliki 

perbedaan. Wanita telah memiliki wawasan yang luas akan manfaat dari pajak 



 

 

 

bagi kesejahteraan Negara. Bahkan banyak dari para istri yang membayarkan 

pajak suaminya, karena kesibukan suami di tempat kerjanya. Studi meta-analitik 

juga menunjukkan bahwa 75-80 % dari semua variabel yang diteliti menunjukkan 

sedikit atau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, sebagian 

besar data menunjukkan bahwa untuk sebagian besar, pria dan wanita jauh lebih 

mirip daripada mereka berbeda. Tetapi sekitar 20 % dari variabel yang diteliti, 

tampaknya ada perbedaan di antara pria dan wanita (George Simon dalam 

www.counsellingresource.com).      

       Sifat-sifat feminimisme yang melekat pada wanita tidak dapat mempengaruhi 

kewajiban mereka sebagai warga Negara untuk membayarkan pajak. Selain itu, 

semakin majunya peran wanita dalam pembangunan ekonomi di Negara Indonesia 

ini juga telah membuktikan bahwa wanita dapat berdiri sejajar dengan kaum pria 

dalam bidang apapun, termasuk dalam tingkat kepatuhan pajak seorang warga 

Negara.   

         Ratna Megawangi dalam Marzuki (2007) menjelaskan pada penjelasannya 

tentang Teori Feminisme Liberalisme, yaitu teori ini berasumsi bahwa tidak ada 

perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus 

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Megawangi (2001) menjelaskan pula 

mengenai Teori Kultural yaitu dimana pembentukan peran gender bukan 

disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, 

melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi. Teori ini tidak mengakui 

adanya sifat alami peran gender (nature), tetapi yang ada adalah sifat peran gender 

yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Teori ini 



 

 

 

membedakan antara jenis kelamin (sex) konsep nature, dan gender konsep 

nurture. Sesuatu yang nature tidak dapat berubah, sedangkan peran gender dapat 

diubah baik melalui budaya maupun dengan teknologi. Pandangan teori ini dianut 

oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial, sehingga 

perbedaan atau dikotomi peran gender laki-laki dan perempuan dapat ditiadakan.  

Hyde (2005) juga menjelaskan bahwa kecil perbedaan yang terdapat antara pria 

dan wanita bahkan mendekati nol, selain perbedaan dalam tiga hal yaitu 

seksualitas, agresifitas, dan kinerja fisik. Selain itu, Turnier (1996) dalam Jurnal 

Alvarez dan McCaffery (1999), menghasilkan suatu kesimpulan dimana dalam 

survey terbaru yang memberikan pertanyaan mengenai kewajaran dalam 

pengeluaran sosial dan perpajakan redistributif, pria dan wanita menunjukkan 

sedikitnya perbedaan dalam sikap mereka. Chaney et al (1998) dalam jurnal yang 

sama, juga menyebutkan bahwa pria dan wanita menunjukkan sikap yang sangat 

mirip terlihat dari jawaban mereka mengenai kebijakan-kebijakan dalam pajak. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai dan 

Jabbar (2006) mengenai kaitan perbedaan gender dan etnis terhadap kepatuhan 

pajak, yang menghasilkan kesimpulan bahwa baik pria maupun wanita memiliki 

sikap kepatuhan yang sama, dengan kata lain tidak ada perbedaan tingkat 

kepatuhan pajak diantara mereka.   

Kepatuhan akan Pajak merupakan suatu keharusan dan kewajiban 

seseorang sebagai warga Negara. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada perbedaan 

kedudukan, sifat, dan berbagai hal termasuk jender dalam kewajiban seorang 



 

 

 

warga Negara untuk membayarkan pajaknya. Baik pria maupun wanita memiliki 

peran yang sama akan kewajibannya untuk bersikap patuh terhadap pajak.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak pada 

wajib pajak orang pribadi, yang dilihat berdasarkan faktor jender. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak 

antara wajib pajak orang pribadi pria dengan wajib pajak orang pribadi wanita, 

yang diproksikan ke dalam indikator Kesadaran Terhadap Pajak, Proses Registrasi 

Pajak, Proses Pelaporan Pajak, Proses Perhitungan Pajak, dan Proses Pembayaran 

Pajak. 

 

5.2 Keterbatasan 

       Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuisioner, 

peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan responden. Sehingga 

kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan 

melalui penggunaan instrument secara tertulis. 

2. Pengukuran seluruh variabel  penelitian ini berdasarkan kepada persepsi 

responden, sehingga dapat menimbulkan masalah apabila persepsi responden 

tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 



 

 

 

3. Variabel bebas dari penelitian ini hanya menggunanakan satu variabel bebas 

saja yaitu Jender saja, tanpa memasukkan variabel lain. Untuk penelitian yang 

serupa, penelitian berikutnya hendaknya menambahkan variabel lainnya. 

4. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian yang 

terbatas pada wajib pajak yang bekerja di Kantor Balai Kota Malang, 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, PT. LG Indonesia, dan kelompok 

Usaha Sanan. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan 

kesimpulan apabila dilakukan di wilayah yang berbeda. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti 
sampaikan: 

1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memasukkan faktor-faktor lain yang 

dapat digunakan untuk meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak yang 

mendukung variabel jender. 

2. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode survey selain 

kuisioner. Yaitu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode 

wawancara langsung dengan responden agar dapat memperoleh informasi 

yang lebih terpercaya. 

3. Bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan agar dapat 

merumuskan kebijakan dan peraturan yang dapat memudahkan wajib 

pajak pria ataupun wanita untuk menaatinya. Selain itu, kualitas pelayanan 

pun harus disesuaikan apabila karyawan Kantor Pelayanan Pajak sedang 



 

 

 

melayani wajib pajak pria atau wanita. Karena wanita dan pria memiliki 

sifat dan karakteristik yang berbeda.  
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Kepada Yth: 

Bapak / Ibu / Saudara 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka pemenuhan tugas akhir di Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Akuntansi, Universitas Brawijaya, saya melakukan penelitian ilmiah dengan judul 

“Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil 

yang saya harapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti 

empiris mengenai pengaruh perbedaan faktor gender terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, saya meminta bantuan Bapak/ 

Ibu/ Saudara untuk menjadi responden guna menjawab daftar pertanyaan 

penelitian ini. Saya sangat mengharap Bapak/ Ibu/ 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. Bapak/ Ibu/ Saudara hanya diminta untuk 

mengungkapkan tingkat persetujuan terhadap pertanyaan-pertanyan yang 

disajikan. 

Sebelumnya saya mengharap Bapak/ Ibu/ Saudara untuk membaca 

petunjuk pengisian terlebih dahulu sebelum mengisi kuisioner ini. Saya mohon 

maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu dan kesibukan kerja Bapak/ 

Ibu/ Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuisioner ini. 

 

 

 Malang, 2011 

 Hormat saya, 

 

 Elvirani Dwi Saputri 

 Peneliti 



 

 

 

A. Data Responden 

 
( Petunjuk : Isilah dan beri tanda silang (x) untuk mengisi identitas bapak dan ibu 

responden ) 

Nama  : 

Jenis Kelamin  : 1.  Pria     2.  Wanita    

Umur  : 

Pendidikan terakhir  : 1.    SMA  

    2.    D3  

    3.    S1 

    4.    S2 

    5.    S3 

 Status Perkawinan  : 1.    Belum Menikah  

    2.    Menikah 

Pekerjaan  : 

 Penghasilan per bulan : 1.    > Rp. 1.000.000 

    2.    Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 

    3.    Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 

    4.   < Rp. 10.000.000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

A. Daftar Pertanyaan 
 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pengalaman Saudara. 
 Keterangan: 

1. Sangat tidak setuju (STS) 
2. Tidak setuju (TS) 
3. Netral (N) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat setuju (SS) 

 
 

1. Kesadaran Terhadap Pajak 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya merasa bersalah ketika saya 
melakukan ketidakpatuhan pajak. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Saya sadar bahwa membayar pajak 
adalah suatu keharusan/kewajiban 
sebagai warga Negara. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Saya merasa berkewajiban melaporkan 
seluruh penghasilan yang saya dapatkan. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Saya memahami apa sebenarnya 
kegunaan dari pajak. 

     

5. Saya selalu membayarkan pajak setiap 
bulannya. 

     

 
 

2. Proses Registrasi 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya telah mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak pada Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak. 
 

     

2. Saya telah mempunyai Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) atas nama saya 
sendiri. 

     

3. Saya mengerti dan paham mengenai 
adanya sistem Self Assessment System. 

     

4. Saya mengetahui dengan jelas apa 
sebenarnya fungsi dari NPWP. 

     

 



 

 

 

3. Proses Pelaporan 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya tidak pernah terlambat dalam 
menyampaikan SPT massa untuk setiap 
jenis pajak. 

     

2. Saya tidak pernah mempunyai 
tunggakan pajak untuk setiap jenis 
pajak. 

     

3. Saya selalu tepat waktu dalam 
menyampaikan SPT dalam 2 tahun 
terakhir. 

     

4. Saya mengerti dan paham prosedur 
pengisian SPT sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 

     

 
4. Proses Perhitungan 

 
No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya mengerti berapa besar nominal 
pajak saya setiap bulannya. 

     

2. Saya mengerti dan paham bagaimana 
proses perhitungan pajak. 

     

3. Saya terbiasa melakukan perhitungan 
pajak tanpa harus dibantu orang lain. 

     

4. Saya dapat menghitung pajak saya 
dengan hasil yang tepat dan akurat. 

     

5. Saya tidak pernah mendapatkan 
himbauan untuk membetulkan SPT yang 
telah saya laporkan. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Proses Pembayaran 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya selalu meminta bukti pemotongan 
pajak setiap saya menerima gaji setiap 
bulannya. 

     

2. Saya membayar sendiri pajak saya setiap 
bulan dan setiap tahunnya. 

     

3. Saya membayarkan pajak pada Bank 
yang telah ditunjuk Pemerintah dengan 
membawa Surat Setoran Pajak (SSP) 
sebagai syarat pembayaran. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 LAMPIRAN  

1. Data Penelitian 
 
No Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 
1 4 4 4 4 4 5 5 2 2 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 5 5 5 3 4 

8 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

9 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

10 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

11 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 3 4 3 5 5 4 3 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 4 4 4 4 4 4 2 4 

17 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 3 4 2 2 4 4 4 2 2 

20 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

21 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

22 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

23 4 4 4 4 4 2 2 3 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 3 4 2 2 4 4 4 2 2 

28 4 4 4 5 5 5 5 3 5 

29 4 4 4 4 4 5 5 2 4 

30 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

31 5 5 5 5 4 5 5 3 5 

32 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

33 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

34 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

35 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

36 3 4 3 2 5 5 5 4 2 

37 4 5 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 3 4 3 4 5 5 5 4 4 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

43 1 3 1 3 1 1 4 3 3 

44 4 4 4 4 5 5 5 2 4 

45 4 4 4 3 4 4 5 5 5 

46 3 5 3 5 4 3 3 3 3 

47 4 4 3 2 4 4 5 3 3 

48 3 4 2 2 3 4 4 2 2 

49 4 5 3 4 4 4 5 3 4 

50 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

54 1 5 1 4 1 5 4 5 5 

55 5 5 5 4 5 5 5 2 4 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

57 4 5 2 5 5 4 4 2 2 

58 2 2 2 2 2 4 4 2 2 

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

61 4 4 4 4 4 5 5 2 2 

62 2 4 2 4 4 4 4 4 4 

63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

64 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

65 4 5 2 5 5 4 4 2 2 

66 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

67 4 4 3 4 5 5 5 4 2 

68 4 4 4 4 3 5 5 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

(Lanjutan) 
 

No Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y4.4 Y4.5 
1 4 4 4 4 1 2 1 1 5 

2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 2 3 3 3 2 5 3 3 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 5 5 5 4 3 2 3 3 4 

8 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

9 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

10 3 3 3 3 2 2 2 2 4 

11 4 4 4 4 4 2 2 2 4 

12 5 5 5 2 2 2 1 2 5 

13 4 4 4 4 3 3 3 2 1 

14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

17 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

18 4 4 4 2 4 2 2 2 4 

19 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

20 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

21 4 4 4 2 4 2 2 2 4 

22 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

23 3 4 4 4 3 3 2 2 3 

24 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

25 2 3 3 3 2 5 3 3 4 

26 5 4 4 2 2 2 2 2 5 

27 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

28 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

29 4 4 4 4 1 2 1 1 5 

30 2 3 3 3 2 5 3 3 4 

31 5 5 5 2 2 2 1 2 5 

32 4 4 4 4 2 2 2 2 5 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

34 4 4 4 2 2 2 2 2 4 

35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

36 3 4 4 2 2 4 2 5 5 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 



 

 

 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 4 4 5 2 2 2 2 2 5 

41 4 4 4 2 4 4 2 2 5 

42 4 4 4 4 4 4 4 3 5 

43 2 2 2 2 3 3 3 1 2 

44 5 4 5 4 3 4 4 2 5 

45 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

47 4 3 3 4 3 2 4 3 2 

48 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

49 3 3 4 4 3 2 2 2 3 

50 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

51 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

52 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

53 5 5 5 4 4 4 2 4 4 

54 4 5 1 5 5 1 1 1 1 

55 4 4 4 3 4 3 2 3 3 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

57 4 4 4 2 4 2 2 2 4 

58 4 4 4 2 4 2 2 2 4 

59 4 4 4   4 4 4 4 4 

60 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

61 4 4 4 4 1 2 1 1 5 

62 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

64 4 4 4 4 2 2 2 4 5 

65 4 4 4 2 4 2 2 2 4 

66 2 3 4 3 2 5 3 3 4 

67 3 4 4 2 2 4 4 5 5 

68 3 3 4 2 2 2 2 2 2 



 

 

 

(Lanjutan) 
 

No Y5.1 Y5.2 Y5.3 Y Gender 
1 4 2 1 67 Perempuan 

2 2 2 2 76 Perempuan 

3 2 2 2 78 Perempuan 

4 4 4 4 84 Perempuan 

5 4 2 3 75 Perempuan 

6 4 4 4 84 Perempuan 

7 4 3 3 82 Perempuan 

8 4 3 4 86 Perempuan 

9 5 2 2 91 Perempuan 

10 4 2 2 65 Perempuan 

11 4 4 4 78 Perempuan 

12 2 2 2 80 Perempuan 

13 3 4 4 73 Perempuan 

14 2 2 2 62 Perempuan 

15 2 2 4 80 Perempuan 

16 2 2 2 61 Perempuan 

17 2 2 2 58 Perempuan 

18 4 4 4 76 Perempuan 

19 2 2 2 57 Perempuan 

20 5 5 5 95 Perempuan 

21 2 4 4 68 Perempuan 

22 2 4 3 90 Perempuan 

23 3 2 3 67 Perempuan 

24 4 2 2 83 Perempuan 

25 4 2 2 74 Perempuan 

26 2 2 2 70 Perempuan 

27 2 2 2 57 Perempuan 

28 5 5 5 93 Perempuan 

29 2 2 2 68 Perempuan 

30 4 2 3 75 Perempuan 

31 2 2 2 77 Perempuan 

32 4 2 2 76 Perempuan 

33 5 5 5 93 Perempuan 

34 4 4 4 70 Perempuan 

35 4 4 4 85 Perempuan 

36 1 1 1 67 Laki-Laki 

37 5 4 2 85 Laki-Laki 

38 2 4 4 80 Laki-Laki 



 

 

 

39 4 2 2 78 Laki-Laki 

40 5 2 2 74 Laki-Laki 

41 4 4 2 77 Laki-Laki 

42 5 3 2 87 Laki-Laki 

43 5 1 1 47 Laki-Laki 

44 5 2 5 85 Laki-Laki 

45 5 5 5 84 Laki-Laki 

46 3 3 3 68 Laki-Laki 

47 4 3 4 71 Laki-Laki 

48 3 2 2 53 Laki-Laki 

49 4 2 2 70 Laki-Laki 

50 2 2 2 62 Laki-Laki 

51 5 5 5 99 Laki-Laki 

52 4 4 4 80 Laki-Laki 

53 4 4 4 90 Laki-Laki 

54 1 2 5 63 Laki-Laki 

55 2 4 4 80 Laki-Laki 

56 5 5 5 105 Laki-Laki 

57 2 4 4 71 Laki-Laki 

58 4 4 4 62 Laki-Laki 

59 4 4 4 80 Laki-Laki 

60 2 2 2 58 Laki-Laki 

61 4 2 1 67 Laki-Laki 

62 2 2 2 70 Laki-Laki 

63 5 5 5 105 Laki-Laki 

64 4 2 2 73 Laki-Laki 

65 2 4 4 71 Laki-Laki 

66 4 2 3 76 Laki-Laki 

67 1 1 1 72 Laki-Laki 

68 2 2 2 65 Laki-Laki 



 

 

 

 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

 
A. Uji Validitas 

 
 

 
 

Correlations

1 .587** .456** .680** .628** .654**

.000 .000 .000 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.587** 1 .516** .649** .423** .628**

.000 .000 .000 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.456** .516** 1 .289* .537** .435**

.000 .000 .017 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.680** .649** .289* 1 .510** .543**

.000 .000 .017 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.628** .423** .537** .510** 1 .478**

.000 .000 .000 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.654** .628** .435** .543** .478** 1

.000 .000 .000 .000 .000

68 68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .433** .357** .556** .623**

.000 .003 .000 .000

68 68 68 68 68

.433** 1 .744** .283* .306*

.000 .000 .019 .011

68 68 68 68 68

.357** .744** 1 .314** .348**

.003 .000 .009 .004

68 68 68 68 68

.556** .283* .314** 1 .687**

.000 .019 .009 .000

68 68 68 68 68

.623** .306* .348** .687** 1

.000 .011 .004 .000

68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y

Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



 

 

 

 
 

 
 

Correlations

1 .557** .594** .648** .636**

.000 .000 .000 .000

68 68 68 68 67

.557** 1 .865** .638** .329**

.000 .000 .000 .007

68 68 68 68 67

.594** .865** 1 .602** .350**

.000 .000 .000 .004

68 68 68 68 67

.648** .638** .602** 1 .252*

.000 .000 .000 .039

68 68 68 68 67

.636** .329** .350** .252* 1

.000 .007 .004 .039

67 67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y

Y3.1

Y3.2

Y3.3

Y3.4

Y Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .590** .673** .675** .683** .543**

.000 .000 .000 .000 .000

68 68 68 68 68 68

.590** 1 .391** .531** .487** .076

.000 .001 .000 .000 .537

68 68 68 68 68 68

.673** .391** 1 .756** .725** .360**

.000 .001 .000 .000 .003

68 68 68 68 68 68

.675** .531** .756** 1 .743** .178

.000 .000 .000 .000 .147

68 68 68 68 68 68

.683** .487** .725** .743** 1 .365**

.000 .000 .000 .000 .002

68 68 68 68 68 68

.543** .076 .360** .178 .365** 1

.000 .537 .003 .147 .002

68 68 68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y

Y4.1

Y4.2

Y4.3

Y4.4

Y4.5

Y Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y4.4 Y4.5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



 

 

 

 
 

B. Uji Reliabilitas 

 

 

 
 

 

 
 

Correlations

1 .526** .643** .575**

.000 .000 .000

68 68 68 68

.526** 1 .424** .323**

.000 .000 .007

68 68 68 68

.643** .424** 1 .799**

.000 .000 .000

68 68 68 68

.575** .323** .799** 1

.000 .007 .000

68 68 68 68

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y

Y5.1

Y5.2

Y5.3

Y Y5.1 Y5.2 Y5.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Case Processing Summary

68 100.0

0 .0

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.830 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Case Processing Summary

68 100.0

0 .0

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.750 4

Cronbach's
Alpha N of Items



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Case Processing Summary

67 98.5

1 1.5

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.772 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Case Processing Summary

68 100.0

0 .0

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.811 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Case Processing Summary

68 100.0

0 .0

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.758 3

Cronbach's
Alpha N of Items



 

 

 

3. Hasil Uji Asumsi t-test 

 
A. Uji Normalitas 

 
 
 
B. Uji Homogenitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tests of Normality

.069 35 .200* .973 35 .540

.110 33 .200* .969 33 .466

Gender
Wanita

Laki-Laki

Kepatuhan Wajib Pajak
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

Test of Homogeneity of Variances

Kepatuhan Wajib Pajak

.918 1 66 .342

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



 

 

 

4. Hasil Uji Perbandingan (t-test) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Group Statistics

35 75.8286 10.51466 1.77730

33 75.0000 13.19091 2.29624

Gender
Wanita

Laki-Laki

Kepatuhan Wajib Pajak
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

.287 66 .775 .82857 2.88444

.285 61.165 .776 .82857 2.90371

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Kepatuhan Wajib Pajak
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

t-test for Equality of Means


