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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kabupaten Ngawi merupakan kabupaten dengan wilayah yang luas di 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ngawi memiliki sumber daya alam yang cukup 

banyak, selain itu kabupaten Ngawi merupakan jalur perekonomian yang 

menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Oleh sebab itu di kabupaten 

Ngawi merupakan pusat usaha yang cukup menjanjikan bagi pemilik modal 

(investor). Hal tersebut  menjadikan penghasilan pajak di kabupaten Ngawi cukup 

tinggi. Tingginya pendapatan pajak kabupaten Ngawi tersebut disebabkan oleh 

luasnya wilayah kabupaten Ngawi, sehingga terdapat banyak penduduk yang 

terdapat di kabupaten Ngawi yang seharusnya menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP). Beberapa yang menjadi WPOP dan dapat dilihat dengan jelas apabila 

tidak membayar pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengusaha 

(Wiraswasta).  

Direktorat Jendral Pajak telah membuat sistem-sistem yang bertujuan 

untuk mempermudah proses pembayaran pajak, yang mana hal ini juga diterapkan 

di kabupaten Ngawi. Sistem-sistem tersebut adalah E-Filing, dan E-Billing. 

Dimana E-Filing  merupakan fitur yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak pada 

saat melaporkan SPT, tanpa harus datang ke kantor pajak, dan hanya 

melaporkannya melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. 

Sedangkan E-Billing merupakan fitur yang mempermudah WPOP melakukan 

pembayaran melalui sistem perbankan, sehingga Wajib Pajak tidak perlu pergi ke 
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kantor pajak. Selain itu juga terdapat Tax Amnesty  yang merupakan peluang bagi 

Wajib Pajak yang belum melaporkan asetnya dan takut mendapatkan denda, 

karena dengan Tax Amnesty peserta tidak dikenakan denda melainkan hanya 

dikenakan uang tebusan saja. Akan tetapi, semua hal mengenai kemudahan 

membayar pajak tersebut juga akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan Wajib 

Pajak itu sendiri. 

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribagi yang 

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha. Peneliti menyebar 100 

kuisioner, akan tetapi hanya 96 kuisioner yang dapat dijadikan data penelitian, 

karena terdapat 3 kuisioner yang tidak diisi dengan lengkap dan terdapat 1 

kuisioner yang tidak kembali. 

Tabel 4.1. Analisis Pengembalian kuisioner 

 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kuisioner yang disebar 100  

Kuisioner yang tidak diisi dengan lengkap 3 3% 

Kuisioner yang tidak kembali 1 1% 

Kuisioner yang dapat diolah 96 96% 

 

Berdasarkan hasil survei peneliti menggunakan kuisioner, terdapat beberapa 

karakteristik responden  yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pekerjaan, 

pendidikan terakhir, dan pengetahuan pajak. 
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1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan karakteristik ini responden dibedakan menjadi dua golongan. 

Golongan tersebut dibedakan berdasarkan jenis kelamin responden yang bersedia 

mengisi kuisioner penelitian ini. Jenis kelamin responden dibedakan menjadi dua 

yaitu laki-laki, dan perempuan. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 : Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 46 47.9 47.9 47.9 

Perempuan 50 52.1 52.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 96 

responden. Responden terdiri dari 46 laki-laki, dan 50 perempuan. Presentase dari 

masing-masing responden laki-laki dan perempuan berturut-turut sebesar 47,9% 

untuk laki-laki, dan 52,1% untuk responden perempuan. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah 

responden laki-laki. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Dalam penelitian ini karakteristik responden yang kedua yaitu 

pengelompokan berdasarkan umur. Dimana umur responden dalam penelitian ini 
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digolongkan dalam beberapa rentang umur. Rentang umur tersebut seperti berikut, 

1). <25 tahun, 2). 25- 35 tahun, 3). 36-50 tahun, dan 4). >50 tahun. Deskripsi 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 4.3 : Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< 25 Tahun 1 1.0 1.0 1.0 

25-35 

Tahun 

27 28.1 28.1 29.2 

36-50 

Tahun 

40 41.7 41.7 70.8 

> 50 Tahun 28 29.2 29.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel 4.3 diatas  dapat diketahui bahwa responden dengan 

umur kurang dari 25 tahun yaitu sebsar 1%, responden dengan umur 25-35 tahun 

sebesar 28,1%, responden dengan umur 36-50 tahun sebesar 41.7%, dan 

responden dengan umur lebih dari 50 tahun sebesar 29,2%. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa persentase responden terbesar terdapat pada rentang umur 

36-50 tahun deng persentase sebesar 41,7%. Sedangkan responden dengan 
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persentase terendah terdapat pada rentang umur <25 tahun dengan persentase  

sebesar 1%. 

3. Karakteristi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terbagi dalam enam 

tingkat jenjang.  Jenjang pendidikan tersebut terdiri  dari SD, SMP, SMA, 

Diploma, Sarjana, dan, Megister. Deskripsi karakteristik responden berdasarkan 

jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 : Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SD 1 1.0 1.0 1.0 

SMP 3 3.1 3.1 4.2 

SMA 9 9.4 9.4 13.5 

Diploma 3 3.1 3.1 16.7 

Sarjana 77 80.2 80.2 96.9 

Megister 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat kita ketahui persentase dari masing-

masing jenjang pendidikan. Berikut adalah uraian persentase data diatas, SD 

sebesar 1%, SMP sebesar 3,1%, SMA sebesar 9,4%, Diploma sebesar  3,1%, 



 
 

51 

 

Sarjana 80,2%, dan Megister 3,1%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan sarjana, yaitu dengan 

persentase sebesar 80,2%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada 

responden dengan jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 1% bahkan kurang dari 

1%.  

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dibedakan menjadi dua, 

yaitu responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan responden 

yang bekerja Wiraswasta (Pengusaha). Peneliti memilih dua jenis pekerjaan 

tersebut dengan alasan, dua bidang pekerjaan tersebut adalah yang cocok dan 

sesuai dengan penelitian ini. Deskripsi responden berdasarkanpekerjaan ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5: Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

PNS 77 80.2 80.2 80.2 

Wiraswasta 19 19.8 19.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa besarnya responden dengan pekerjaan 

sebagai PNS adalah sebesar 80,2%, sedangkan responden dengan pekerjaan 
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sebagai Wiraswasta sebesar 19,8%. Berdasarkan deskripsi diatas dapat diketahui 

bahwa jumlah responden yang bekerja sebagai PNS lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah responden yang bekerja sebagai Wiraswasta. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak 

Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajak dibedakan 

menjadi empat, yaitu brevet, penyuluhan pajak, tidak ada, dan lainnya. Deskripsi 

karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajak dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6: Deskripsi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan Pajak 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Penyuluhan 

Pajak 

38 39.6 39.6 39.6 

Tidak Ada 52 54.2 54.2 93.8 

Lainnya 6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak 

memiliki pengetahuan pajak tertentu dengan persentase sebesar 54,2%, sedangkan 

pengetahuan pajak responden yang paling sedikit yaitu berasal dari brevet dengan 

persentase 0%. Selain itu pengetahuan pajak responden  berdasarkan penyuluhan 
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pajak sebesar 39,6%, dan pengetahuan pajak responden berdasarkan sumber 

lainnya sebesar 6.3%. 

B. Statistik Deskriptif 

Pada tabel statistik deskriptif yang ditampilkan pada tabel 4.7 dibawah 

memberikan gambaran deskripsi tentang variabel dependen dan variabel 

independen pada penelitian ini. Variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel 

dependen, dan variabel e-filing, e-billing, tax amnesty, dan pengetahuan wajib 

pajak sebagai variabel independen. Dalam hal ini uji data dapat dikatakan baik 

apabila nilai deviasi standarnya dibawah nilai rata-rata. 

Tabel 4.7 : Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

E-Filing 96 33 49 40.50 3.651 

E-Biling 96 14 28 21.85 2.876 

Tax Amnesty 96 11 24 18.48 2.224 

Pengetahuan Wajib 

Pajak 

96 16 26 21.36 1.859 

Kepatuhan Wajib Pajak 96 23 34 27.52 1.886 

Valid N (listwise) 96     

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Pada tabel statistik deskriptif diatas meunjukkan bahwa kepatuhan Wajib 

Pajak memiliki rata-rata sebesar 27,52 dengan nilai dari standar deviasinya 
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sebesar 1,886, hal ini menunjukkan bahwa varibel kepatuan wajib pajak masuk 

dalam kategori sangat baik. Pada variabel e-filing nilai rata-ratanya sebesar 40,50 

dengan nilai standar deviasinya sebesar 3,651, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel e-filing masuk dalam kategori yang sangat baik. Variabel e-billing dalam 

uji statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya sebesar 21,85 

sedangkan standar deviasinya sebesar 2,876, sehingga variabel e-billing termasuk 

dalam kategori sangat baik. Selanjutnya variabel tax amnesty dalam tabel diatas 

ditunjukkan bahwa nilai rata-ratanya sebesar 18,46 dengan standar deviasi sebesar 

2,224, hal ini menunjukkan bahwa variabel tax amnesty termasuk dalam kategori 

sangan baik. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki rata-rata sebesar 21,36 

dengan standar deviasinya sebesar 1,859, hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan wajib pajak termasuk dalam kategori sangat baik. 

C. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan menggunakan pengukur 

Kaiser Meyee Olkin Measure of Sampling Adequasy (KMOMSA), dimana nilai 

standar instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai KMO >  0,5 dan memiliki 

factor loading > 0,4.  Pada tabel dibawah menunjukkan nilai dari hasil uji 

validitas untuk masing masing variabel. 

a. Uji Validitas Variabel Kepatuan Wajib Pajak 

Pada tabel 4.8, tabel 4.9 dibawah menunjukkan nilai KMO dan factor 

loading variabel Kepatuan Wajib Pajak. 
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Tabel 4.8 : Nilai KMO Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.653 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

257.409 

Df 36 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai KMO dari uji validitas variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,653 dimana nilai tersebet lebih dari 0,5.  

Tabel 4.9 : Nilai Factor Loading Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

  Initial Extraction 

Kepatuhan_Wajib_Pajak1 1.000 .759 

Kepatuhan_Wajib_Pajak2 1.000 .765 

Kepatuhan_Wajib_Pajak3 1.000 .672 

Kepatuhan_Wajib_Pajak4 1.000 .743 

Kepatuhan_Wajib_Pajak5 1.000 .733 

Kepatuhan_Wajib_Pajak6 1.000 .410 

Kepatuhan_Wajib_Pajak7 1.000 .715 

Kepatuhan_Wajib_Pajak8 1.000 .552 

Kepatuhan_Wajib_Pajak9 1.000 .653 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   
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Berdasarkan tabel diatas dideskripsikan bahwa nilai factor loading dari semua 

pertanyaan besarnya diatas > 0,4, dengan demikian data kepatuhan wajib pajak 

terbukti valid. 

b. Uji Validitas Varibel E-Filing 

Pada tabel 4.10 dan 4.11 dibawah mendeskripsikan nilai KMO dan factor 

loading pada uji validitas variabel E-Filing. 

Tabel 4.10 : Nilai KMO Variabel E-Filing 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.838 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

462.103 

Df 78 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai KMO dari uji validitas variabel 

E-Filing yaitu sebesar 0,838 dimana nilai tersebut lebih dari 0,5. 
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Tabel 4.11 : Nilai Factor Loading Variabel E-Filing 

  Initial Extraction 

E_Filing1 1.000 .493 

E_Filing2 1.000 .416 

E_Filing3 1.000 .675 

E_Filing4 1.000 .529 

E_Filing5 1.000 .650 

E_Filing6 1.000 .554 

E_Filing7 1.000 .770 

E_Filing8 1.000 .614 

E_Filing9 1.000 .495 

E_Filing10 1.000 .677 

E_Filing11 1.000 .558 

E_Filing12 1.000 .704 

E_Filing13 1.000 .617 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan data hasil uji dalam tabel diatas dideskripsikan bahwa besarnya 

nilai factor loading dari semua pertanyaan > 0,4. Dengan demikian data variabel 

e-filing terbukti valid. 

c. Uji Validitas Variabel E-Billing  

Tabel 4.12 dan 4.13 dibawah mendeskripsikan nilai KMO dan factor 

loading pada uji validitas variabel E-Billing. 
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Tabel 4.12 : Nilai KMO Variabel E-Billing 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.883 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

357.111 

Df 21 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai KMO dari uji validitas 

variabel E-Billing yaitu sebesar 0,883 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. 

Tabel 4.13 : Nilai Factor Loading Variabel E-Billing 

  Initial Extraction 

E_Billing1 1.000 .678 

E_Billing2 1.000 .754 

E_Billing3 1.000 .655 

E_Billing4 1.000 .522 

E_Billing5 1.000 .663 

E_Billing6 1.000 .431 

E_Billing7 1.000 .624 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   
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Berdasarkan data hasil uji dalam tabel diatas dideskripsikan bahwa besarnya nilai 

factor loading dari semua pertanyaan > 0,4. Dengan demikian data variabel e-

billing terbukti valid. 

d. Uji Validitas Variabel  Tax Amnesty 

Tabel 4.14 dan 4.15 dibawah mendeskripsikan nilai KMO dan factor 

loading pada uji validitas variabel Tax Amnesty. 

Tabel 4.14 : Nilai KMO Variabel Tax Amnesty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.828 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 

234.335 

Df 15 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai KMO dari uji validitas 

variabel Tax Amnesty yaitu sebesar 0,828 dimana nilai tersebut lebih besar dari 

0,5. 
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Tabel 4.15 : Nilai Factor Loading Variabel Tax Amnesty 

  Initial Extraction 

Tax_Amnesty1 1.000 .583 

Tax_Amnesty2 1.000 .603 

Tax_Amnesty3 1.000 .527 

Tax_Amnesty4 1.000 .621 

Tax_Amnesty5 1.000 .587 

Tax_Amnesty6 1.000 .570 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan data hasil uji dalam tabel diatas dideskripsikan bahwa besarnya nilai 

factor loading dari semua pertanyaan > 0,4. Dengan demikian data variabel tax 

amnesty terbukti valid. 

e. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak 

Tabel 4.16 dan 4.17 dibawah mendeskripsikan nilai KMO dan factor 

loading pada uji validitas variabel Pengetahuan Wajib Pajak. 

Tabel 4.16 : Nilai KMO Variabel Pengetahuan Wajib Pajak 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.714 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 
173.068 

Df 21 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   
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Dari tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa nilai KMO variabel 

Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,714, dimana nilai tersebut dari 0,5. 

Tabel 4.17 : Nilai Factor Loading Variabel  Pengetahuan Wajib Pajak 

  Initial Extraction 

Pengetahuan_Pajak1 1.000 .558 

Pengetahuan_Pajak2 1.000 .426 

Pengetahuan_Pajak3 1.000 .502 

Pengetahuan_Pajak4 1.000 .614 

Pengetahuan_Pajak5 1.000 .725 

Pengetahuan_Pajak6 1.000 .645 

Pengetahuan_Pajak7 1.000 .654 

 Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan data hasil uji dalam tabel diatas dideskripsikan bahwa 

besarnya nilai factor loading dari semua pertanyaan > 0,4. Dengan demikian data 

variabel pengetahuan wajib pajak terbukti valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Dalam penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode 

uji statistik cronbach’s alpha yaitu koefisien realiabilitas yang menunjukkan 

seberapa baik item suatu instrumen berkorelasi positif dengan item instrumen 

lainnya. Dalam pengujian ini apabila nilai cronbach’s alpha semakin tinggi maka 

hal itu menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut semakin baik. Suatu variabel 

dapat dikatakan reliabel apabila nilai uji cronbach’s alpha dari variabel tersebut  
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> 0,7. Tabel dibawah menunjukkan hasil uji reliabilitas setiap variabel dalam 

penelitian ini.  

Tabel 4.18 : Nilai Cronbach’s Alpha Kepatuhan Wajib Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.759 9 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,759, dimana nilai tersebut > 0,7 sehingga 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak terbukti reliabel. 

Tabel 4.19 : Nilai Cronbach’s Alpha Variabel E-Filing 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 13 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel E-

Filing sebesar 0,873, dimana nilai tersebut > 0,7 sehingga variabel E-Filing 

terbukti reliabel. 
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Tabel 4 20 : Nilai Cronbach’s Alpha Variabel E-Billing 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.897 7 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel E-

Billing sebesar 0,897, dimana nilai tersebut > 0,7, sehingga variabel E—Billing 

dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 4.21 : Nilai Cronbach’s Alpha Variabel Tax Amnesty 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 6 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel 

Tax Amnesty sebesar 0,855, dimana nilai tersebut > 0,7, sehingga variabel Tax 

Amnesty dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 4.22 : Nilai Cronbach’s Alpha Variabel Pengetahuan Wajib Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.765 7 

 Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   



 
 

64 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel 

Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,765, dimana nilai tersebut > 0,7, sehingga 

variabel Pengetahuan Wajib Pajak terbukti reliabel. 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang memiliki tujuan dan 

manfaat untuk mengetahui ada atau tidaknya inter korelasi antar variabel 

bebasnya. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dimana dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas apabila nilainnya < 10, dan nilai Tolerance-nya > 0,10. 

Tabel 4.23 : Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constan

t) 

6.636 1.726  3.845 .000   

E-Filing .051 .036 .099 1.407 .163 .792 1.263 

E-Biling .212 .044 .323 4.772 .000 .850 1.176 

Tax 

Amnesty 

.191 .062 .225 3.104 .003 .741 1.349 

Pengetah

uan 

Wajib 

Pajak 

.499 .076 .491 6.567 .000 .698 1.433 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak 

terkena multikolinieritas, dimana semua nilai VIF pada uji ini < 10, dan nilai 

tolerance dari semua variabelnya > 0,10. 

2. Uji Heteroskedasitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. 

Gambar 4 1: Scatterplot 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017  

Dari diagram scatterplot diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi atau 

tidak terdapat suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak 

terjadi heteroskedasitas pada varibel bebas pada penelitian ini. 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov, dimana 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05. 

Tabel 4.24 : Hasil Uji Normalitas 

 p-value 
Keterangan 

One Sample K-S 0,224 
Data berdistribusi normal 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai p-value (2-tailed)-nya sebesar 0,224, 

dimana nilai tersebut > 0,05. Dengan demikian data variabel pada penelitian ini 

berdistribusi normal. 

E. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Hasil Uji Regresi Berganda 

Uji bertujuan untuk memperjelas hubungan antara variabel E-Filing, E-

Billing, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil data yang dapat dilihat dan 

dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.25 : Hasil Uji Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.636 1.726  3.845 .000 

E-Filing .051 .036 .099 1.407 .163 

E-Biling .212 .044 .323 4.772 .000 

Tax Amnesty .191 .062 .225 3.104 .003 

Pengetahuan 

Wajib Pajak 

.499 .076 .491 6.567 .000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari hasil pengujian diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

KWP = 6,636 + 0,051EF + 0,212EB + 0,919TA + 0,499PWP + e 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau seberapa jauh variabel 

independen menerangkan variabel dependennya. Tabel dibawah berisikan 

deskripsi dari pengujian ini. 
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Tabel 4.26 : Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .803
a
 .645 .629 1.149 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, E-

Biling, E-Filing, Tax Amnesty 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Berdasarkan  data hasil uji diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R
2
-

nya sebesar 0,629. Hal tersebut berarti bahwa model regresi yang digunakan 

mampu menjelaskan pengaruh E-Filing, E-Billing, Tax Amnesty,dan Pengetahuan 

Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 62,9%, dimana 

sisanya sebesar 37,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Dari hasil pengujian diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.27 : Hasil Uji F 

F statistics 41,272 

p-value (F-stat) 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2017   

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 41,272, 

dan p-value (F-stat) = 0,000 dimana nilai tersebut < α (0,05) yang berarti terdapat 
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pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama (H1) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan pengaruh penerapan 

sistem E-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh variabel E-Filing mempunyai 

koefisien regresi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,051 

dengan p-value (sig) sebesar (0,163) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem E-Filing tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini 

tidak diterima. 

b. Hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan pengaruh penerapan 

sistem E-Billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh variabel E-Billing mempunyai 

koefisien regresi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,212 

dengan p-value (sig) sebesar (0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap  tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini 

dinyatakan diterima. 
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c. Hipotesis Ketiga (H3) 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan pengaruh penerapan 

kebijakan Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh variabel Tax Amnesty mempunyai 

koefisien regresi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,191 

dengan p-value (sig) sebesar (0,003) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kebijakan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam 

penelitian ini dinyatakan diterima. 

d. Hipotesis Keempat (H4) 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan pengaruh Pengetahuan 

Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan 

hasil analisis data yang diperoleh variabel Pengetahuan Wajib Pajak  mempunyai 

koefisien regresi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,499 

dengan p-value (sig) sebesar (0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini dinyatakan 

diterima. 

F. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

penelitian bahwa penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh  terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi 

apabila sistem-sistem terbaru yang diterapkan oleh pemerintah dapat di 
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operasikan dengan mudah oleh Wajib Pajak. Kebanyakan  Wajib Pajak tidak 

dapat mengoprasikan sistem E-Filing dengan baik, sehingga dapat menimbulkan 

persepsi wajib pajak bahwa sistem tersebut sulit untuk dioperasikan. Apabila 

semua Wajib Pajak dapat mengoprasikan sistem E-Filing dengan baik maka 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suherman, dan Almunawaroh 

(2015). 

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem E-Billing 

berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Proses pembayaran 

pajak yang mudah dan cepat sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh para Wajib 

Pajak. E-Billing merupakan sistem yang mepermudah proses pembayaran pajak 

oleh Wajib Pajak. Sistem E-Billing ini mempermudah proses pembayaran pajak 

oleh Wajib Pajak melalui sistem perbankan,dimana setiap Wajib Pajak tidak perlu 

lagi datang ke kantor pajak. Proses pembayaran pajak dapat dilakukan bahkan 

tanpa harus datang ke bank, yaitu dengan menggunakan e-banking. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), dan juga penelitian Handayani dan Noviari 

(2016). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Tax Amnesty 

berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Tax Amnesty 

merupakan suatu kesempatan bagi Wajib Pajak yang memiliki aset besar dan 

belum mendaftarkannya sebagai objek pajak, karena dengan mengikuti Tax 

Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah pada akhir tahun 2016 tersebut, 
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Wajib Pajak tidak harus membayar sanksi pajak, sehingga lebih meringankan 

Wajib Pajak. Kebijakan Tax Amnesty ini juga memberikan banyak keuntungan 

bagi pesertanya, seperti tidak akan diungkapkan data mengenai dirinya dan 

asetnya yang didaftarkan, teremasuk terhadap aparat negara. Sehingga apabila 

Wajib Pajak mengerti kemudahan-kemudahan itu, dan juga peneraapannya 

dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan pengaruh positif Tax Amnesty 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan 

penellitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suyanto, dkk (2016), dan juga 

penelitian dari Novita dan Siti (2016). 

Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib 

Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan 

Wajib Pajak terhadap apa makna pajak dan bagaimana pajak itu dikelola 

merupakan salah satu faktor terpenting Wajib Pajak akan patuh terhadap pajak. 

Mengetahui tentang pajak berarti Wajib Pajak mengetahui manfaat, tujuan, dan 

pentingnya pajak, sehingga dapat memicu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri 

(2013), Khasanah (2014), dan Mir’atusholihah (2013). 

 


