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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/ Subyek Penelitian 

 

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui perhitungan 

statistik berupa uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik 

serta pengujian hipotesis. Selain itu bab ini juga diuraikan pembahasan analisis data 

yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui survei kuesioner yang 

diberikan langsung kepada responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan media kuesioner atau angket yang disebar kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Wilayah DIY. Proses pengumpulan data dimulai sejak awal bulan Oktober 

hingga awal bulan November dengan cara mendatangi responden secara langsung, 

meminta bantuan teman atau memberikan waktu kepada responden untuk mengisi 

kuesioner dengan cara meninggalkan kuesioner tersebut untuk waktu yang telah 

ditentukan. 

Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan bulan Oktober 

sampai dengan November tahun 2017, peneliti berhasil menyebarkan 180 kuesioner. 

Setelah dilakukan pengolahan data terdapat 120 kuesioner yang dapat diolah sedangkan 

60 kuesioner tidak dapat diolah karena responden tidak melengkapi kuesioner, 
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kuesioner tidak sesuai kriteria, dan ada beberapa kuesioner yang dititipkan kemudian 

tidak kembali sesuai waktu yang ditentukan. Dari hasil penerimaan kuesioner tersebut 

dapat dilakukan analisis data sehingga diperoleh hasil beserta presentase pada tabel : 

TABEL 4.1. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian Kuesioner 

No. Dasar Klasifikasi Jumlah Keterangan 

1. Jumlah kuesioner yang 

disebar  
180 100% 

2. Kuesioner yang tidak 

kembali  
35 19,4% 

3. Kuesioner yang tidak dapat 

diolah  
25 13,9% 

4. Jumlah kuesioner yang 

dapat diolah  
120 66,7% 

       Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

1. Analisis Karakteristik Responden 

Pada bagian ini memaparkan data deskriptif yang diperoleh dari 

responden. Data deskripif ini menggambarkan keadaan responden perlu 

diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. 

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lama memiliki NPWP. Berikut 

merupakan hasil distribusi frekuensi setiap karakteristik responden. 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

TABEL 4.2. 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentasee 

1. Laki-Laki 72 60,7% 

2. Perempuan 48 29,3% 

 Total          120            100% 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.2. diatas diketahui bahwa responden yang 

banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner berjenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 48 responden atau 29,3%. Sedangkan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 72 dengan presentase 60,7%. Dengan kata lain 

mayoritas respoden dalam penelitian ini adalah laki-laki. 

b. Responden Berdasarkan Usia 

TABEL 4.3. 

Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia (tahun) Jumlah Presentasee 

1. 17-27 61 50,5% 

2. 28-38 21 17,7% 

3. 39-50 13 11,2% 

4. >50 25 20,6% 

 Total 120 100% 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan usia responden seperti yang disajikan pada Tabel 4.3. di 

atas, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak mengisi kuesioner 

adalah responden yang berusia 17-27 tahun, yaitu ada sebanyak 61 atau 

50,5%, kemudian responden yang berusia di atas 50 tahun ada sebanyak 25 

responden atau sebanyak 20,6% dari total responden. Sementara responden 

berusia 28-38 dan 39-50 tahun ada sebanyak 21 dan 13 responden atau 17,7% 

dan 11,2%. 
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c. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

TABEL 4.4. 

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

1. SMA/SMK 37 30,8% 

2. Diploma 1 11 9,2% 

3. Diploma 3 / Strata 1 69 57.5% 

4. Strata 2 3 2,5% 

 Total 120 100% 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan pendidikan terakhir seperti disajikan pada Tabel 4.4. 

menjelaskan bahwa responden yang paling banyak berparisipasi dalam 

mengisi kuesioner adalah responden yang berjenjang pendidikan Diploma 

3/Strata 1 yaitu berjumlah 69 responden atau 57,5%. Selanjutnya diikuti 

dengan responden yang berjenjang pendidikan SMA/SMK sejumlah 37 orang 

atau 30,8%. Kemudian urutan ketiga adalah responden yang berjenjang 

Diploma 1 yaitu sebanyak 11 atau 9,2%. Sedangkan, responden yang 

berpartisipasi paling sedikit adalah yang berjenjang pendidikan Strata 2 yaitu 

berjumlah 3 responden atau 2,5%. 

d. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

TABEL 4.5. 

Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase 

1. PNS 45 37,5% 

2. Wiraswasta 31 25,8% 

3. Pegawai BUMN 6 5% 

4. Lainnya 38 31,7% 

 Total 120 100% 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan jenis pekerjaan seperti disajikan pada Tabel 4.5. 

menjelaskan bahwa responden yang paling banyak berparisipasi dalam 
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mengisi kuesioner adalah PNS yaitu berjumlah 45 responden atau 37,5%. 

Selanjutnya diikuti dengan responden yang berprofesi sebagai pekerja lainnya 

yang berjumlah 38 atau sebesar 31,7% yang terbagi menjadi Polri sebanyak 

11 responden dan pegawai swasta sebanyak 27 responden. Kemudian urutan 

ketiga yang turut berpartisipasi adalah pekerja yang berprofesi sebagai 

wiraswasta sejumlah 31 orang atau 25,8%. Sedangkan, responden yang 

berpartisipasi paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai pegawai 

BUMN yaitu sebanyak 6 atau 5%. 

e. Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP 

TABEL 4.6. 

Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP 

No. Lama memiliki NPWP Jumlah Presentase 

1. < 1 tahun 36 30% 

2. 1-3 tahun 34 28,3% 

3. 4-6 tahun 12 10% 

4. > 7 tahun 38 31,7% 

 Total 120 100% 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, dapat diketahui bahwa dari 120 

responden Wajib Pajak Orang Pribadi wilayah DIY yang paling banyak 

berpartisipasi adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP kurang dari 1 tahun 

yaitu sebanyak 36 atau 30%. Kemudian urutan berikutnya adalah Wajib Pajak 

yang memiliki NPWP lebih dari 7 tahun bejumlah 38 atau 31,7%. 

Selanjutnya adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP 1-3 tahun sebanyak 34 

responden atau sebanyak 28,3%. Terakhir adalah responden yang memiliki 

NPWP selama 4-6 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 10%. 
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2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dijelaskan agar dapat memberikan gambaran terhadap 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif pada 

penelitian ini menyajikan perbandingan antara kisaran teoritis dan kisaran aktual. 

Kemudian pada kisaran aktual dijelaskan jumlah data, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviation) dari 

satu variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Dua variabel independen yaitu 

tanggung jawab moral dan kesadaran wajib pajak. Serta satu variabel moderasi 

yaitu sanksi pajak. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software SPSS (Statistical 

Product And Service Solutions) versi 16 diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai 

berikut: 

TABEL 4.7. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

      Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Tabel 4.7. merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa 

seluruh variabel memiliki jumlah sampel sebanyak 120 sampel. Adapun hasil 

statistik deskriptif sebagai berikut:  

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KepWP) memiliki mean pada kisaran 

aktual lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis (21,44>15). Hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata responden yang diteliti memiliki tingkat 

Variabel N 

Kisaran Teoritis Kisaran Aktual 

Min Max Mean Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Total KepWP  120 5 25 15 8 25 21,44 3,186 

Total TWP  120 5 25 15 10 25 21,21 3,188 

Total KWP  120 6 30 18 8 30 25,42 4,559 

Total SP  120 6 30 18 8 30 23,83 4,361 
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kepatuhan pajak yang tinggi. Selain  itu variable ini memiliki standar deviasi 

sebesar 3,186 sedangkan nilai minimumnya sebesar 8 dan nilai maksimum 

sebesar 25.  

b. Variabel Tanggung Jawab Moral (TWP) memiliki mean pada kisaran aktual 

lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis (21,21>15). Hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata responden yang diteliti memiliki tingkat 

tanggung jawab moral yang tinggi. Selain itu variable ini memiliki standar 

deviasi sebesar 3,188 sedangkan nilai minimumnya sebesar 10, nilai 

maksimum sebesar 25.  

c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) memiliki mean pada kisaran aktual 

lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis (25,42>18). Hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata responden yang diteliti memiliki tingkat 

kesadaran membayar pajak yang tinggi. Selain itu variable ini memiliki 

standar deviasi sebesar 4,559 sedangkan nilai minimumnya sebesar 8, nilai 

maksimum sebesar 30.  

d. Variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki mean pada kisaran aktual lebih tinggi 

daripada mean pada kisaran teoritis (23,83>18). Hal ini mengindikasikan 

bahwa rata-rata responden yang diteliti memiliki tingkat persepsi terhadap 

sanksi pajak yang tinggi. Selain itu variable ini memiliki standar deviasi 

sebesar 4,361 sedangkan nilai minimumnya sebesar 8, nilai maksimum 

sebesar 30.  
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B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas  

TABEL 4.8. 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Nilai 

KMO 

Item Nilai Loading Factor Keterangan 

 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

 

 

0,841 

KepWP1 0.649 Valid 

KepWP2 0.910 Valid 

KepWP3 0.855 Valid 

KepWP4 0.863 Valid 

KepWP5 0.740 Valid 

 

Tanggung 

Jawab 

Moral 

 

 

0,766 

TWP1 0.668 Valid 

TWP2 0.772 Valid 

TWP3 0.763 Valid 

TWP4 0.856 Valid 

TWP5 0.821 Valid 

 

 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

 

 

0,902 

KWP1 0.819 Valid 

KWP2 0.867 Valid 

KWP3 0.882 Valid 

KWP4 0.910 Valid 

KWP5 0.859 Valid 

KWP6 0.852 Valid 

 

 

Sanksi 

Pajak 

 

 

0,811 

SP1 0.817 Valid 

SP2 0.761 Valid 

SP3 0.806 Valid 

SP4 0.824 Valid 

SP5 0.818 Valid 

SP6 0.725 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya ada pada objek yang diteliti. 

Hal ini dilihat dari nilai KMO and Bartlett's Test yang nilainya harus > dari 0,5 

untuk dapat dikatakan valid dan nilai loading factor dari tabel component matrix. 

Apabila component pada masing-masing item menunjukan hasil > dari 0,4 maka 
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artinya item tersebut valid sedangkan apabila hasil menunjukan < dari 0,4 maka 

item tersebut dikatakan tidak valid. 

Tabel 4.8. menyajikan ringkasan hasil uji validitas untuk semua variabel 

dalam penelitian. Berdasarkan penyajian dari tabel diatas,total skor untuk variabel 

kepatuhan wajib pajak, tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, dan sanksi 

pajak yang menunjukkan nilai > dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pertanyaan dalam variabel penelitian ini valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah proses untuk memastikan sejauh mana pengujian atau 

pengukuran dari suatu penelitian tetap kosinsten setelah dilakukan pengujian 

berulang pada obyek dalam kondisi yang sama. Hasil penelitian ini dikatakan 

dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten. Untuk melakukan uji 

reabilitas data, maka digunakan pengujian Cronbach’s Alpha adapun kriteria yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Jika alpha > 0,90 maka dapat dikatakan reabilitas sempurna 

b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reabilitas tinggi 

c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reabilitas moderate 

d. Jika alpha < 0,50 maka dapat dikatakan reabilitas rendah 

TABEL 4.9. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,857 Reabilitas tinggi 

Tanggung Jawab Moral 0,830 Reabilitas tinggi 

Kesadaran Wajib Pajak 0,930 Reabilitas sempurna 

Sanksi Pajak 0,874 Reabilitas tinggi 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.9. menyajikan ringkasan hasil uji reliabilitas untuk semua variabel 

dalam penelitian. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua butir 

pernyataan yang digunakan untuk pengukuran setiap variabel sudah reliabel. 

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, variabel yang memiliki reabilitas 

sempurna adalah Kesadaran Wajib Pajak. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, 

Tanggung Jawab Moral, dan Sanksi Pajak memiliki reliabilitas tinggi. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji dan mengetahui 

kelayakan pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi 

klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, 

heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang wajib digunakan 

sebelum melakukan regresi. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan 

untuk menguji apakah variabel dependen atau variabel independen dalam 

penelitian memiliki data yang terdistribusi secara normal. 

TABEL 4.10. 

Hasil Uji Normalitas Model Penelitian 1 

One Kolmogorov-

smirnov  
Nilai Sig. Keterangan 

Unstandardized 

Residual  
0,271 Data Normal 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai sig < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 4.10. mengenai uji 
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normalitas dapat dilihat bahwa nilai sig pada penelitian ini adalah 0,271 > 

nilai sig 0,05 yang artinya data berdistribusi normal pada uji Kolmogorov-

Smirnov dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

TABEL 4.11. 

Hasil Uji Normalitas Model Penelitian 2 

One Kolmogorov-

smirnov  
Nilai Sig. Keterangan 

Unstandardized 

Residual  
0,369 Data Normal 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai sig < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 4.10. mengenai uji 

normalitas dapat dilihat bahwa nilai sig pada penelitian ini adalah 0,369 > 

nilai sig 0,05 yang artinya data berdistribusi normal pada uji Kolmogorov-

Smirnov dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang 

wajib dilakukan sebelum menguji hipotesis. Model regresi dapat dikatakan 

baik apabila tidak terjadi korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel 

bebas lainnya. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variace 

Inflation Factors (VIF) dengan kriteria pengujian yaitu apabila VIF<10 maka 

tidak terdapat multikolineartitas diantara variabel independen, sebaliknya 

apabila nilai VIF>10 maka terdapat asumsi bahwa model tersebut 

mengandung multikolineartitas (Nazaruddin dan Tri Basuki, 2017). 
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TABEL 4.12. 

Hasil Uji Multikolinearitas Model Penelitian 1 

 

 

 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Pada Tabel 4.12. menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

memiliki nilai Variance Inflation Factors (VIF) < 10 atau nilai tolerance 

untuk seluruh variabel > 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengandung 

multikolinearitas dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

TABEL 4.13. 

Hasil Uji Multikolinearitas Model Penelitian 2 

 

 

 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Pada Tabel 4.13. menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

memiliki nilai Variance Inflation Factors (VIF) < 10 atau nilai tolerance 

untuk seluruh variabel > 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengandung 

multikolinearitas dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

Variabel 
Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 
Keterangan 

Tanggung 

Jawab Moral 
0,336 2,977 

Bebas 

Multikolinearitas 

Sanksi Pajak 0,286 3,502 
Bebas 

Multikolinearitas 

Variabel 
Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 
Keterangan 

Kesadaran 

Wajib Pajak 
0,299 3,342 

Bebas 

Multikolinearitas 

Sanksi Pajak 0,271 3,697 
Bebas 

Multikolinearitas 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. Uji ini 

dikembangkan oleh Park  pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan 

meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan 

variabel independennya. Apabila nilai sig > 0,05 maka data terbebas dari 

heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka data terkena 

heteroskedastisitas dan tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. 

TABEL 4.14. 

Hasil Uji Heteroskedasitas Model Penelitian 1 

 

Variabel Nilai Sig Keterangan 

Tanggung Jawab 

Moral 
0,594 

Bebas 

Heteroskedasitas 

Sanksi Pajak 0,271 
Bebas 

Heteroskedasitas 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Pada Tabel 4.14. menerangkan ringkasan hasil uji heteroskedastisitas untuk 

pengujian Model Penelitian 1 menggunakan Uji Park. Berdasarkan Tabel 

4.14. seluruh variabel memiliki nilai sig > 0,05 yang berarti model regresi 

tidak mengandung heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

TABEL 4.15. 

Hasil Uji Heteroskedasitas Model Penelitian 2 

 

Variabel Nilai Sig Keterangan 

Kesadaran Wajib 

Pajak 
0,170 

Bebas 

Heteroskedasitas 

Sanksi Pajak 0,114 
Bebas 

Heteroskedasitas 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Pada Tabel 4.15. menerangkan ringkasan hasil uji heteroskedastisitas untuk 

pengujian Model Penelitian 2 menggunakan Uji Park. Berdasarkan Tabel 

4.15. seluruh variabel memiliki nilai sig > 0,05 yang berarti model regresi 

tidak mengandung heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Regresi Linear Sederhana 

 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya memiliki 

satu variabel independen. Analisis hasil penelitian dibantu dengan program SPSS 

versi 16.0. Dalam penelitian ini, regresi linear sederhana digunakan untuk 

menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 2. 

TABEL 4.16. 

Hasil Regresi Linear Sederhana H1  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.367 1.285  .000 

Total_TWP .758 .060 .759 .000 

a. Nilai sig Uji F 0,000 

b. Nilai R Square  0,576 

     Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.16. yang menunjukkan hasil regresi linear sederhana 

untuk menguji hipotesis 1, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 

Model Penelitian 1 (Hipotesis 1) : 

KepWP = 5.367 + 0,758 TWP + e  
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Dapat dilihat pada Tabel 4.16. nilai sig untuk variabel Tanggung Jawab Moral 

(TWP) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari alpha 0,05. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa 0,000 < 0,05 artinya, Tanggung Jawab Moral berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dapat ditarik suatu hasil 

bahwa  hipotesis 1 diterima. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana untuk pengujian hipotesis 1 (H1) 

pada Tabel 4.16 berikut, R Square ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,576 yang 

artinya variabel Tanggung Jawab Moral (TWP) dapat menjelaskan sebesar 

57,6%  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya 

(42,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk hasil 

uji Anova atau uji F menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,000  0,000 < 0,05 

artinya bahwa variabel Tanggung Jawab Moral secara signifikan memengaruhi 

Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (KepWP).  

 

TABEL 4.17. 

Hasil Regresi Linear Sederhana H2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.483 1.136  .000 

Total_TWP .510 .044 .730 .000 

a. Nilai sig Uji F 0,000 

b. Nilai R Square  0,532 

     Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.17. yang menunjukkan hasil regresi linear sederhana 

untuk menguji hipotesis 2, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 
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Model Penelitian 2 (Hipotesis 2): 

KepWP = 8.483 + 0,510KWP + e  

Dapat dilihat pada Tabel 4.17. nilai sig untuk variabel Kesadaran Wajib 

Pajak (KWP) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari alpha 0,05. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa 0,000 < 0,05 artinya, Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dapat ditarik 

suatu hasil bahwa  hipotesis 2 diterima. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana untuk pengujian hipotesis 2 (H2) 

pada Tabel 4.17 diatas, R Square ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,532 yang 

artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) dapat menjelaskan sebesar 

53,2%  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya 

(46,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk hasil 

uji Anova atau uji F menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,000  0,000 < 0,05 

artinya bahwa variabel Tanggung Jawab Moral secara signifikan memengaruhi 

Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (KepWP). 

2. Uji MRA (Moderating Regression Analysis) 

Analisis hasil penelitian dibantu dengan program SPSS versi 16.0. 

Penelitian ini menggunakan uji interaksi atau Moderating Regression Analysis 

(MRA). Analisis regresi moderasi ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel moderasi dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen (Ghozali, 2016). Hipotesis akan diterima apabila 

variabel moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan variabel 
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independen dengan dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi moderasi 

digunakan untuk menguji hipotesis 3 sampai dengan hipotesis 4. 

     TABEL 4.18. 

       Hasil Regresi Moderasi H3 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Sig. 
B Std. Error 

(Constant) 9.983 .935 .000 

Total_TWP .183 .067 .007 

Total_SP -.115 .053 .032 

Moderate_1 .019 .002 .000 

a. Nilai sig Uji F 0,000 

b. Nilai Adjusted R Square  0,821 

              Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada tabel 4.18. di atas 

maka dapat dibentuk persamaan regresi yang menjadikan sanksi pajak sebagai 

variabel moderasi antara hubungan tanggung jawab moral terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak sebagai berikut: 

Model Penelitian 1 (Hipotesis 3) : 

KepWP = 9,983 + 0,183 TWP - 0,115SP + 0,019TWP*SP + e 

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel tanggung 

jawab moral dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi 

dengan sanksi pajak memiliki koefisien regresi positif (memperkuat hubungan 

antara tanggung jawab moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) hal 

ini terlihat dari nilai sig sebesar 0,000 < sig 0,05 dan arahnya sesuai dengan arah 

yang diprekdisikan pada hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif (memperkuat). 

Maka dapat ditarik suatu hasil bahwa  hipotesis 3 diterima. 
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Jika dilihat dari hasil uji koefisien determinasi untuk pengujian Model 

Penelitian 1, nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,821 atau 82,1%, artinya 

variabel pemoderasi sanksi pajak (SP) dapat menjelaskan sebesar 82,1% terhadap 

hubungan antara tanggung jawab moral (TWP) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, sedangkan sisanya 17,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Sedangkan jika dilihat dari hasil uji Anova atau uji F menunjukkan bahwa 

nilai sig adalah sebesar 0,000 artinya bahwa variabel tanggung jawab moral 

(TWP) dan sanksi pajak (SP) secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi (KepWP). 

TABEL 4.19. 

Hasil Pengujian F Test Model Penelitian 1 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .759
a
 .576 .572 2.084 

2 .785
b
 .616 .609 1.991 

3 .908
c
 .825 .821 1.350 

a. Predictors: (Constant), Total_TWP  

b. Predictors: (Constant), Total_TWP, Total_SP 

c. Predictors: (Constant), Total_TWP, Total_SP, Moderate_1 

    Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada tabel 4.19. di 

atas maka dapat dilihat bahwa adanya variabel tanggung jawab moral (TWP) 

yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,572 atau 57,2%. Kemudian setelah 

ditambahkan dengan variabel sanksi pajak (SP) nilai Adjusted R Square 

meningkat menjadi 0,616 atau 61,6%. Nilai Adjusted R Square kembali 
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meningkat ketika ditambahkan variabel pemoderasinya menjadi 0,825 atau 

82,5%. Dengan melihat hasil Adjusted R Square ketika ditambah dengan 

variabel pemoderasi maka dapat terlihat bahwa kemampuan prediksinya 

semakin baik. 

TABEL 4.20. 

Hasil Regresi Moderasi H4 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Sig. 
B Std. Error 

(Constant) 9.695 .672 .000 

Total_KWP .094 .045 .039 

Total_SP -.073 .049 .143 

Moderate_2 .024 .002 .000 

a. Nilai sig Uji F 0,000 

b. Nilai Adjusted R Square  0,854 

              Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada tabel 4.20. di atas 

maka dapat dibentuk persamaan regresi yang menjadikan sanksi pajak sebagai 

variabel moderasi antara hubungan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak sebagai berikut: 

Pengujian untuk Model Penelitian 2  (Hipotesis 4) : 

KepWP = 9,695 + 0,094KWP - 0,073SP + 0,024KWP*SP + e 

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel kesadaran 

Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi 

dengan sanksi pajak memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 disamping itu koefisien 

regresi positif (memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib Pajak terhadap 
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kepatuhan pajak Orang Pribadi) yaitu sebesar 0,024 sesuai dengan arah yang 

diprekdisikan pada hipotesis keempat, yaitu bertanda positif (memperkuat). Maka 

dapat ditarik suatu hasil bahwa hipotesis 4 diterima. 

 Hasil dari uji koefisien determinasi untuk pengujian Model Penelitian 2, 

nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,858 atau 85,8%, artinya variabel 

pemoderasi yaitu sanksi pajak (SP) dapat menjelaskan sebesar 85,8% terhadap 

hubungan antara kesadaran Wajib Pajak (KWP) dengan kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi, sedangkan sisanya 15,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Sedangkan hasil uji Anova atau uji F menunjukkan bahwa nilai sig adalah 

sebesar 0,000 artinya bahwa variable kesadaran Wajib Pajak (KWP) dan sanksi 

pajak (SP) secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (KepWP). 

TABEL 4.21. 

Hasil Pengujian F Test Model Penelitian 2 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .730
a
 .532 .528 2.188 

2 .757
b
 .572 .565 2.101 

3 .926
c
 .858 .854 1.217 

a. Predictors: (Constant), Total_KWP  

b. Predictors: (Constant), Total_KWP, Total_SP 

c. Predictors: (Constant), Total_KWP, Total_SP, Moderate_2 

        Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada tabel 4.21. di 

atas maka dapat dilihat bahwa adanya variabel kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
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yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,528 atau 52,8%. Kemudian setelah 

ditambahkan dengan variabel sanksi pajak (SP) nilai Adjusted R Square 

meningkat menjadi 0,565 atau 56,5%. Nilai Adjusted R Square kembali 

meningkat ketika ditambahkan variabel pemoderasinya menjadi 0,854 atau 

85,4%. Dengan melihat hasil Adjusted R Square ketika ditambah dengan 

variabel pemoderasi maka dapat terlihat bahwa kemampuan prediksinya 

semakin baik. 

 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pembahasan Hipotesis 1 (H1) 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan 

model regresi linear sederhana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sig 

untuk hipotesis 1 (H1) adalah sebesar 0,000. Hipotesis tersebut dapat dikatakan 

diterima apabila nilai sig < 0,05; sedangkan dalam model penelitian 1 pengujian 

hipotesis 1 (H1)  nilai sig menunjukkan pada nilai sig sebesar 0,000. Selain itu 

arah yang telah diprediksikan yaitu positif juga sama sehingga dapat dikatakan 

bahwa hipotesis 1 (H1) diterima. Artinya adalah tanggung jawab moral 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Indriyani dan 

Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu menurut Ho 

(2009) kewajiban moral yang lebih kuat dari Wajib Pajak akan mampu 
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meningkatkan tingkat kepatuhannya. Salah satu alasan yang menyebabkan 

tanggung jawab moral berpengaruh positif dalam penelitian ini adalah munculnya 

rasa tanggung jawab bahwa pembiayaan negara merupakan tanggung jawab kita 

bersama, selain itu munculnya rasa cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban 

pajak sebagaimana mestinya serta adanya rasa bersalah jika melakukan 

penggelapan pajak. 

2. Pembahasan Hipotesis 2 (H2) 

Pengujian hipotesis 2 (H2) masih dilakukan dengan menggunakan model 

regresi linear sederhana. Hipotesis tersebut dapat dikatakan diterima apabila nilai 

sig < 0,05; sedangkan dalam model penelitian 2 pengujian hipotesis 2 (H2) 

variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000. Selain itu arah 

yang telah diprediksikan yaitu positif juga sama sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis 2 (H2) diterima. Artinya adalah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak. 

. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2006) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila 

kesadaran diri Wajib Pajak meningkat pula. Selain itu pada penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Muliari (2011), Putra (2011), Arum (2012), dan 

Tiraada (2013) juga mengemukakan bahwa kesadaran diri Wajib Pajak 

berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

pajak ini menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai membayar pajak 

merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara serta untuk 
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kemajuan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain mereka pun beranggapan bahwa 

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara 

sehingga hal tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat 

waktu. 

3. Pembahasan Hipotesis 3 (H3) 

Hasil analisis regresi dengan variabel pemoderasi mengenai pengaruh 

sanksi pajak dalam memoderasi hubungan tanggung jawab moral terhadap 

kepatuhan pajak dilihat dari nilai sig yaitu sebesar 0,000. Dimana 0,000 < 0,05 

sehingga telah memenuhi syarat diterimanya hipotesis. Selain itu, arah yang telah 

diprediksikan pun sejalan yaitu positif. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis MRA 

pada Tabel 4.18, karena nilai sig pada variabel Sanksi Pajak yang memoderasi 

tanggung jawab moral (TWP)  adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Artinya, Sanksi pajak 

mampu memoderasi hubungan antara Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan 

Pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2016) semakin tinggi pelaksanaan 

sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran Wajib Pajak, maka 

pengaruh sanksi dapat memperkuat hubungan antara pendapatan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB yang telah dibentuk. Sehingga 

akan semakin memperlihatkan kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak yang 

semakin patuh. Oleh karena itu disini sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh 

terhadap hubungan  antara tanggung jawab moral terhadap kepatuhan pajak. 
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Dengan adanya Sanksi Pajak akan mampu memoderasi (memperkuat) 

Tanggung Jawab Moral dalam mematuhi peraturan dan ketentuan pajak. Semakin 

wajib pajak mengetahui tentang adanya pengenaan sanksi pajak bagi siapa saja 

yang melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib 

pajak tersebut akan semakin bertanggung jawab untuk membayarkan pajak 

terutangnya dimulai dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menyetor pajak 

terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) bahwa pajak terutang telah 

dipenuhi kewajibannya. 

4. Pembahasan Hipotesis 4 (H4) 

Hasil analisis regresi dengan variabel pemoderasi mengenai pengaruh 

sanksi pajak dalam memoderasi hubungan kesadaran Wajib Pajak terhadap 

kepatuhan pajak dilihat dari nilai sig yaitu sebesar 0,000. Dimana 0,000 < 0,05 

sehingga telah memenuhi syarat diterimanya hipotesis. Berdasarkan hasil dari uji 

hipotesis MRA pada Tabel 4.20 nilai sig pada variabel Sanksi Pajak yang 

memoderasi Kesadaran Wajib Pajak (KWP)  adalah sebesar 0,000 atau le bih 

kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. 

Artinya, Sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. 

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian milik Hartanti (2016) yang 

menyatakan bahwa adanya sanksi pajak mampu memoderasi (memperkuat) 

hubungan antara kemauan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran 

Wajib Pajak bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat 

dipaksakan akan membuat Wajib Pajak semakin tergugah untuk membayar karena 
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pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan 

kewajiban mutlak setiap warga negara. 

Dengan adanya Sanksi Pajak disini mampu memoderasi (memperkuat) 

hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan pajak khususnya 

pajak Orang Pribadi. Menurut Nugroho (2006) Wajib Pajak akan mematuhi 

pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak 

merugikannya. Selain itu, semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus 

dibayar oleh  Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk 

melunasinya. Oleh sebab itu kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak 

akan semakin meningkat apabila sanksi pajak semakin tinggi pula. 

 


