
40 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data primer, peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Objek dari penelitian ini adalah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batang yang beralamat 

di Jalan. Slamet Riyadi No.25, Kedungmiri, Kasepuhan, Kecamatan Gringsing, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216.  

Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah teknik purposive sampling, 

yang dimana anggota sampel dipilih berdasarkan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Teknik pengambilan sampel ini 

dipilih dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan sampel yang dibutuhkan dalam 

kepentingan penelitian ini. Proses pengumpulan data dengan menyebar kuesioner 

dilakukan pada bulan Desember 2018. Peneliti menyebar kuesioner kepada responden 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang.  
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2. Data Responden 

Data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden 

yang telah mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner tersebut dilakukan peneliti pada saat 

melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang membayarkan pajak 

terutangnya di KPP Pratama Batang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang 

telah dilakukan, diperoleh data yang ditujukan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengambilan 

Keterangan Jumlah Persentase 

Total Penyebaran Kuesioner 110 100% 

Total Kuesioner Kembali 110 100% 

Kuesioner Tidak Kembali 0 0% 

Kuesioner Yang Tidak Diisi Lengkap 6 5,45 % 

Kuesioner Yang Dapat Diolah 104 94,54 % 

  Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 110 kuesioner yang disebar oleh 

peneliti kepada responden, terdapat 110 kuesioner yang kembali dengan persentase 

100%. Dari 110 kuesioner yang kembali terdapat 6 kuesioner tidak diisi 

lengkap/cacat oleh responden, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah oleh 

peneliti berjumlah 104 kuesioner dengan persentase 94,54%.  

Data responden yang dapat diolah juga terdapat karakteristik responden 

yang telah diolah peneliti, karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 58 55,76% 

Perempuan 46 44,24% 

Total 104 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki 

lebih banyak atau mendominasi dibandingkan responden yang berjenis kelamin perempuan, 

dapat dilhat bahwa responden laki-laki berjumlah 58 orang dengan persentase 55,76% dan 

yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 46 orang dengan persentase 44,24%. Hal ini 

menggambarkan bahwa Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagian 

besar adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan.  
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b. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase 

≤20 Tahun 2 1,92% 

21-30 Tahun 17 16,36% 

31-40 Tahun 48 46,15% 

41-50 Tahun 29 27,88% 

>50 Tahun 8 7,69% 

Total  104 100% 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kategori usia antar 

responden satu dengan yang lainnya. Responden yang berusia ≤ 20 tahun terdapat 2 orang 

dengan persentase 1,92%, responden yang berusia 21-30 tahun terdapat 17 orang dengan 

persentase 16,36%, responden yang berusia 31-40 tahun terdapat 48 orang dengan 

persentase 46,15%, responden yang berusia 41-50 tahun terdapat 29 orang dengan 

persentase 27,88%, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun terdapat 8 orang dengan 

persentase 7,69%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang membayar 

pajak didominasi oleh Wajib Pajak yang berusia 31-40 tahun.  
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c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Wirausaha  42 40,39% 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 19,23% 

Wiraswasta 24 23,08% 

Dokter 2 1,92% 

Guru 12 11,54% 

TNI 3 2,88% 

Bidan 1 0,96% 

Total 104 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam pekerjaan responden 

yang telah membayar pajak. responden dengan pekerjaan wirausaha terdapat 42 orang 

dengan persentase 40,39%, responden dengan pekerjaan PNS terdapat 20 orang dengan 

persentase 19,23%, responden dengan pekerjaan wiraswasta terdapat 24 orang dengan 

persentase 23,08%, responden dengan pekerjaan dokter terdapat 2 orang dengan persentase 

1,92%, responden dengan pekerjaan guru terdapat 12 orang dengan persentase 11,54%, 

responden dengan pekerjaan TNI terdapat 3 orang dengan persentase 2,88%, dan 

responden dengan pekerjaan bidan terdapat 1 orang dengan persentase 0,96%. Hal ini 

menjunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak yang membayar pajak adalah responden 

dengan pekerjaan Wirausaha dengan persentase 40,39%.  
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d. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berkut: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SMP 10 9,62% 

SMA 40 38,46% 

Diploma 22 21,15% 

S1 30                 28,85% 

S2 2 1,92% 

Total  104 104% 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam latar belakang 

responden yang sedang membayarkan pajak nya. Responden dengan pendidikan terakhir 

SMP terdapat 10 orang dengan persentase 9,62%, responden dengan pendidikan terakhir 

SMA terdapat 40 orang dengan persentase 38,46%, responden dengan terakhir pendidikan 

Diploma terdapat 22 orang dengan persentase 21,15%, responden dengan pendidikan 

terakhir S1 terdapat 30 orang dengan persentase 28,85%, responden dengan pendidikan 

terakhir S2 terdapat 2 orang dengan persentase 1,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden yang sedang membayar pajak sebagian besar berpendidikan terakhir SMA 

dengan persentase 38,46% dan yang berpendidikan terakhir S1 dengan persentase 28,85%. 
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e. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Persentase 

< 1 Tahun 0 0% 

1 – 5 Tahun 24 23,07% 

6 – 10 Tahun 43 41,35% 

11 – 20 Tahun 28 26,92% 

>20 Tahun 9 8,66% 

Total  104 100% 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 Pada Tabel 4.6 hasil dari pengelompokan responden berdasarkan lama bekerja, 

menunjukkan bahwa tidak ada responden yang lama bekerja nya kurang dari 1 tahun 

dengan persentase, responden dengan lama bekerja 1 – 5 tahun terdapat 24 orang dengan 

persentase 23,07%, responden dengan lama bekerja 6 – 10 tahun terdapat 43 orang dengan 

persentase 41,35%, responden dengan lama bekerja 11 – 20 tahun terdapat 28 orang dengan 

persentase 26,92%, responden dengan lama bekerja lebih besar dari 20 tahun terdapat 9 

orang dengan persentase 8,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang sedang 

membayar pajak sebagian besar adalah yang lama bekerjanya 6 – 10 tahun dengan 

persentase 41,35%.  
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B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  
 

    

 

 

 

 Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4,7 menunjukkan bahwa variabel penggelapan pajak memiliki 

6 item pertanyaan dengan nilai mean 22,68 nilai minimum sebesar 14 dan nilai 

maksimum sebesar 30, yang mana nilai mean mendekati nilai maksimum, yang 

berarti variabel penggelapan pajak tergolong tinggi. Variabel pemeriksaan pajak 

memiliki 4 item pertanyaan dengan nilai mean 16,36 nilai minimum 9 dan nilai 

maksimum 20, yang mana nilai mean tersebut mendekati nilai maksimum, yang 

berarti variabel pemeriksaan pajak tergolong tinggi. Variabel teknologi dan 

informasi memiliki 4 item pertanyaan dengan nilai mean 16,15 nilai minimum 

sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 29, yang mana nilai mean mendekati nilai 

maksimum, yang berarti variabel teknologi dan informasi tergolong tinggi. 

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki 6 item pertanyaan 

dengan nilai mean 23,46 nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 29, 

yang mana nilai mean mendekati nilai maksimum, yang berarti variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penggelapan Pajak 104 14 30 22.68 3.257 

Pemeriksaan Pajak 104 9 20 16.36 2.417 

Teknologi Dan Informasi 

Perpajakan 

104 10 20 16.15 2.388 

Kemungkinan Terdeteksi 

Kecurangan 

104 16 29 23.46 2.319 

Norma Subjektif 104 14 29 22.69 3.277 

Kontrol Perilaku 104 11 25 20.14 2.682 

Valid N (listwise) 104     
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kemungkinan terdeteksi kecurangan tergolong tinggi. Variabel norma subjektif 

memiliki 6 item pertanyaan dengan nilai mean 22,69 nilai minimum sebesar 14 dan 

nilai maksimum sebesar 29, yang mana nilai mean mendekati nilai maksimum, 

yang berarti variabel norma subjektif tergolong tinggi. Variabel control perilaku 

memiliki 5 item pertanyaan dengan nilai mean 20,14 nilai minimum sebesar 11 dan 

nilai maksimum sebesar 25, yang mana nilai mean mendekati nilai maksimum, 

yang berarti variabel control perilaku tergolong tinggi.  

 

         2). Uji Kualitas Data 

    a). Uji Validitas 

Dalam uji validitas setiap instrument pertanyaan yang terdapat pada 

kuesioner dikatakan valid apabila nilai dari masing-masing variabel memiliki 

korelasi (r) sebesar lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 

dikatakan bahwa semua pertanyaan dikatakan valid, karena memiliki korelasi (r) 

sebesar ≥ 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa semua 

pertanyaan dikatakan valid, karena memiliki korelasi ≥ 0,05. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini:  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r table Ket 

Penggelapan Pajak PP1 0,834 0,191 Valid 

 PP2 0,718 0,191 Valid 

 PP3 0,597 0,191 Valid 

 PP4 0,704 0,191 Valid 

 PP5 0,838 0,191 Valid 

 PP6 0,763 0,191 Valid 

Pemeriksaan Pajak PMP1 0,867 0,191 Valid 

 PMP2 0,768 0,191 Valid 

 PMP3 0,812 0,191 Valid 

 PMP4 0,859 0,191 Valid 

Teknologi dan 

Informasi 

TI1 0,846 0,191 Valid 

 TI2 0,810 0,191 Valid 

 TI3 0,820 0,191 Valid 

 TI4 0,800 0,191 Valid 

Kemungknan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

KTK1 0,657 0,191 Valid 

 KTK2 0,773 0,191 Valid 

 KTK3 0,678 0,191 Valid 

 KTK4 0,690 0,191 Valid 

 KTK5 0,645 0,191 Valid 

 KTK6 0,571 0,191 Valid 

Norma Subjektif NS1 0,788 0,191 Valid 

 NS2 0,755 0,191 Valid 

 NS3 0,713 0,191 Valid 

 NS4 0,847 0,191 Valid 

 NS5 0,818 0,191 Valid 

 NS6 0,801 0,191 Valid 
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Kontrol Perilaku KP1 0,821 0,191 Valid 

 KP2 0,881 0,191 Valid 

 KP3 0,696 0,191 Valid 

 KP4 0,748 0,191 Valid 

 KP5 0,821 0,191 Valid 

  Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti 

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 6 item pertanyaan variable 

penggelapan pajak, 4 item pertanyaan variable pemeriksaan pajak, 4 item 

pertanyaan variable teknologi dan informasi, 6 item pertanyaan variable 

kemungkinan terdeteksi kecurangan, 6 item pertanyaan variable norma subjektif, 

dan 5 item pertanyaan variable control perilaku. Karena seluruh instrument 

pertanyaan yang dapat dikatakan valid. Karena seluruh instrument pertanyaan pada 

kuesioner pada variabel memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing ≥ 

0,05 dan r tabel sebesar 0,191.  

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilakukan setelah seluruh instrument telah dilakukan uji 

validitas dan sudah teruji validitasnya. Dalam uji ini setiap instrument akan dinilai seberapa 

tingkat konsistensinya dengan teknik pengukuran menggunakan koefisien Cronbach’s 

Alpha. Sebuah instrument dapat dikatakan reliable moderat ketika nilai alpha antara 0,50 

– 0,70, instrument reliable tinggi apabila nilai alpha antara 0,70 – 0,90, dan instrument 

reliable sempurna apabila nilai alpha > 0,90.  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpa 

N of 

Items 

Keterangan 

Penggelapan Pajak 0,839 6 Reliabel 

Pemeriksaan Pajak 0,844 4 Reliabel 

Teknologi dan Informasi 0,836 4 Reliabel 

KemungkinanTerdeteksi 

Kecurangan 

0,754 6 Reliabel 

Norma Subjektif 0,877 6 Reliabel 

Kontrol Perilaku 0,854 5 Reliabel 

              Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa telah dilakukan uji reliabilitas pada setiap 

instrument yang menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha variabel penggelapan pajak sebesar 

0,839, variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,844, variabel teknologi dan informasi sebesar 

0,836, variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 0,754, variabel norma 

subjektif sebesar 0,877, dan variabel control perilaku sebesar 0,854.  

3) Uji Asumsi Klasik 

               a.Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji ini adalah 

pengujian pertama kali yang dilakukan dalam analisis statistic untuk menguji apakah model 

regresi, vaiabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  
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Tabel 4.10 

                       Hasil Uji Normalitas 

     Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai asymp Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,637 > 

alpha 0,05, karena nilai sig lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah 

model yang tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi dapat dikatakan bebas 

multikolinearitas ketika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai Variance Inflasi Factor (VIF) 

kurang dari 10 yang dilihat dari hasil regresi berganda.  

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.20120564 

Most Extreme Differences 

Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.040 

Kolmogorov-Smirnov Z .744 

Asymp. Sig. (2-tailed) .637 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel mamiliki nilai 

kurang dari 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1. Variabel 

pemeriksaan pajak  memiliki nilai VIF sebesar 1,575 dan nilai tolerance sebesar 0,635. 

Variabel teknologi dan informasi memiliki nilai VIF sebesar 1,600 dan nilai tolerance 

0,625. Variabel kemungkina terdeteksi kecurangan memiliki nilaiVIF sebesar 1,143 dan 

nilai tolerance sebesar 0,875. Variabel norma subjektif memiliki nilai  VIF sebesar 1,877 

dan nilai tolerance 0,533. Vaariabel Kontrol Perilaku memiliki nilai VIF sebesar 1,997 dan 

nilai tolerance 0,501. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada data masing-masing 

variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskesdatisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi 

kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model 

regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 20.102 4.573  4.396 .000   

Pemeriksaan Pajak -.270 .115 -.200 -2.337 .021 .635 1.575 

Teknologi Dan 

Informasi Perpajakan 

-.246 .118 -.180 -2.089 .039 .625 1.600 

Kemungkinan 

Terdeteksi Kecurangan 

-.089 .102 -.064 -.873 .385 .875 1.143 

Norma Subjektif .195 .093 .196 2.095 .039 .533 1.877 

Kontrol Perilaku .429 .117 .354 3.665 .000 .501 1.997 

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
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heteroskedastisitas. Uji yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas ini adalah uji 

gletser yang dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05.  

                Tabel 4.12 

           Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel independen lebih besar dari alpha 0,05. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai 

sig sebesar 0,624, variabel teknologi dan informasi memiliki nilai sig sebesar 0,702, 

variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai sig sebesar 0,875, variabel 

norma subjektif memiliki nilai sig sebesar 0,288, dan variabel control perilaku memiliki 

nilai sig sebesar 0,355. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 

independen tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.813 2.759  .657 .513 

Pemeriksaan 

Pajak 

.034 .070 .062 .492 .624 

Teknologi Dan 

Informasi 

Perpajakan 

-.027 .071 -.049 -.384 .702 

Kemungkinan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

-.010 .062 -.017 -.158 .875 

Norma Subjektif .060 .056 .147 1.068 .288 

Kontrol Perilaku -.066 .071 -.132 -.929 .355 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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4) Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis   

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksi 

kecurangan, norma subjektif dan control perilaku terhadap tindakan Penggelapan Pajak. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi 

 

                             

 

 

 Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 20,102 – 0,270 (PMP) – 0,246 (TI) – 0,89 (KTK) + 0,195 (NS) + 0,429 (KP) + e 

Berdasarkan analisis Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak, 

teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh 

kearah negative pada penggelapan pajak. Sedangkan variabel norma subjektif dan control 

perilaku memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.  

 

 

Variabel Koef 

Regresi 

T Sig. Keterangan 

Konstanta 20,102 4,396 ,000 Signifikan 

Pemeriksaan Pajak -,270 -2,337 ,021 Signifikan 

Teknologi dan Informasi -,246 -2,089 ,039 Signifikan 

Kemungkinan 

Terdeteksi Kecurangan 

-,089 -,873 ,385 Tidak Signifikan 

Norma Subjektif ,195 2,095 ,039 Signifikan 

Kontrol Perilaku ,429 3,665 ,000 Signifikan 
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B. Hasil Uji F 

Uji F (Simultan) bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen 

memiliki pengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji f 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                   Tabel 4.14 

                                Hasil Uji Nilai F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 593.462 5 118.692 23.307 .000b 

Residual 499.067 98 5.093   

Total 1092.529 103    

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 

b. Predictors: (Constant), Kontrol Perilaku, Pemeriksaan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi 

Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Norma Subjektif 

  Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2019 

Pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil nilai F sebesar 23,307 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen (Pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksi 

kecurangan, norma subjektif dan kotrol perilaku) berpengaruh simultan atau bersama-sama 

terhadap variabel dependen penggelapan pajak.  
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C. Hasil Uji Hipotesis 

Uji Nilai t digunakan untuk menjawab hipotesis. Kriteria hipotesis diterima adalah 

jika nilai sig < alpha 0,05 dan sebaliknya jika nilai sig > alpha 0,05 maka hipotesis tidak 

diterima. Hasil uji t terdapat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.15 

       Hasil Uji Nilai t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 20.102 4.573  4.396 .000 

Pemeriksaan 

Pajak 

-.270 .115 -.200 -2.337 .021 

Teknologi Dan 

Informasi 

Perpajakan 

-.246 .118 -.180 -2.089 .039 

Kemungkinan 

Terdeteksi 

Kecurangan 

-.089 .102 -.064 -.873 .385 

Norma 

Subjektif 

.195 .093 .196 2.095 .039 

Kontrol 

Perilaku 

.429 .117 .354 3.665 .000 

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 

                            Sumber: Data primer yang diolah peneliti 
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a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 1) 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama 

tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap etika penggelapan pajak. Dari analisis data 

tersebut diperoleh variabel pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,021 

dan nilai koefisien sebesar -0,270. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel 

pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, karena tingkat 

signifikansi yang dimiliki variabel pemeriksaan pajak adalah sig (0,021) < α (0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. 

b. Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 2) 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua 

tentang pengaruh teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data 

tersebut diperoleh variabel teknologi dan informasi memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,039 dan nilai koefisien adalah sebesar -0,246. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

variabel teknologi dan informasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel teknologi dan 

informasi adalah sig (0,039) < α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

diterima. 

c. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan 

Pajak (Hipotesis 3) 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga 

tentang pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. 

Dari analisis data tersebut diperoleh variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,385 dan nilai koefisien adalah sebesar -0,089. Hal 
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tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat 

signifikansi yang dimiliki oleh variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah sig 

(0,385) > α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. 

d. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 4)       

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat 

tentang pengaruh norma subjektif terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut 

diperoleh variabel norma subjektif memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039 dan nilai 

koefisien adalah sebesar 0,195. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel norma 

subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat 

signifikansi yang dimiliki oleh variabel norma subjektif adalah sig (0,039) < α (0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. 

e. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 5) 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kelima 

tentang pengaruh kontrol perilaku terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut 

diperoleh variabel control perilaku memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai 

koefisien adalah sebesar 0,429. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kontrol 

perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat 

signifikansi yang dimiliki oleh variabel control perilaku adalah (0,000) < α (0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. 
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D. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen, dilihat dari 

besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted 𝑅2). Hasil Adjusted 𝑅2dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

                          Tabel 4.16 

               Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .737a .543 .520 2.257 

a. Predictors: (Constant), Kontrol Perilaku, Pemeriksaan Pajak, Kemungkinan 

Terdeteksi Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Norma Subjektif 

                           Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2019  

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi Adjusted R Square 

sebesar 0,520. Hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa kontribusi variabel 

pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, 

norma subjektif dan control perilaku mempunyai hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 

0,520 atau 52%, sedangkan 48% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang 

tidak terdeteksi dalam penelitian ini.  

E. Pembahasan (Interpretasi) 

Penelitian ini menguji pengaruh pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap 

penggelapan pajak. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, 

didapatkan hasil bahwa variabel pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, norma 
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subjekif dan control perilaku diterima, sedangkan variabel kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan ditolak hipotesisnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal tersebut 

berarti semakin tinggi tingkat dari pemeriksaan pajak maka tingkat Wajib Pajak untuk 

menggelapkan pajaknya semakin kecil atau rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima, dengan keterangan bahwa variabel 

pemeriksaan pajak ini berpengaruh terhadap penggelapan pajak.  

Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kecurangan yang dia lakukan memiliki 

persentase kemungkinan dapat dideteksi yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak. 

Menurut Ayu (2010) bahwa persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan 

sesuai aturan perpajakan dan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak sendiri 

dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan terdeteksi kecurangan yang nantinya akan 

dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dlakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), 

Ayu (2010), Ardian dan Pratomo (2015) yang mengatakan bahwa variabel intensitas 

pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 
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b. Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah teknologi dan informasi berpengaruh 

negative terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi teknologi dan 

informasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak maka tingkat Wajib Pajak untuk menggelapkan 

pajak semakin kecil atau rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) 

pada penelitian ini diterima, dengan keterangan bahwa variabel teknologi dan informasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pesepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak.  

Teknologi dan informasi yang telah dirasakan oleh Wajib Pajak adalah ketika 

Wajib Pajak yang sibuk terhadap pekerjaan dan Wajib Pajak dapat membayarkan pajak 

terutangnya melalui sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh DJP melalui halaman resmi 

DJP. Wajib Pajak merasakan manfaat ketika WP tidak harus datang langsung ke KPP untuk 

membayarkan pajaknya terutangnya, Wajib Pajak juga dapat menghemat waktu, lebih 

hemat dan praktis. Namun, pada kenyataan nya tidak semua Wajib Pajak memahami dan 

menguasai akan teknologi informasi masa kini, tetapi hal tersebut tidak membuat Wajib 

Pajak ingin melakukan penggelapan pajak. Jadi, Wajib Pajak merasa bahwa pajak 

merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, semakin tinggi atau rendahnya 

kecanggihan teknologi dan informasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak tidak akan 

mempengaruhi Wajib Pajak bahwa penggelapan pajak etis dilakukan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2015), Permatasari dan 

Laksito (2013), Ardyaksa (2014) dan Silaen (2015) yang dalam penelitiannya menemukan 

bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan 

pajak. Jika semakin baik dari teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh 
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pemerintah, maka dapat dikatakan Wajib Pajak akan semakin beretika untuk membayarkan 

pajaknya dan menjauh dari perilaku penggelapan pajak.  

Namun penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

(2009) yang menemukan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap etika 

penggelapan pajak.  

c. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 

Hipotesis Ketiga pada penelitian ini adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan 

berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Ketika dari seseorang mengganggap 

bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak 

tinggi, maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Dan dalam hal 

ini Wajib Pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak takut jika 

mereka diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan 

dikeluarkan untuk membayar dendanya akan jauh lebih besar daripada pajak yang 

sebenarnya harus dia bayarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

pada penelitian ini ditolak, dengan keterangan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 

Kecurangan yang terjadi pada Daerah Kabupaten cenderung sedikit, pengaruhnya juga 

tidak terlalu signifikan.  

Penelitian mendukung hasil penelitian oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang 

menyatakan bahwa meskipun pemeriksaan pajak diprketat dan jika masih ada oknum yang 

mudah disuap, maka wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan tindakan 

penggelapan pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman 
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(2013) Ayu dan Hastuti (2009), Ammar (2017)  mereka menyatakan bahwa kemungkinan 

terdeteksi kecurangan perngaruh negative terhadap penggelapan pajak.  

d. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh positif 

terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut berarti norma subjektif sebagai faktor yang 

paling berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Mustikasari (2007) 

menemukan bahwa pengaruh orang sekitar atau tekanan social yang kuat akan 

mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Bahwa perilaku sikap yang dipersepsikan 

dan kewajiban moral menjelaskan faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak 

patuh terhadap penggelapan pajak. Dimana sikap norma subjektif dan control perilaku 

mmiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidak patuhan pajak.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2010) dan Nugroho (2010), 

Wananta dan Mangonting (2014) menunjukkan tekanan social disekitar wajib pajak untuk 

patuh terhadap aturan membayar tangguhan setiap bulannya dan akan cenderung tidak akan 

melakukan penggelapan pajak.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, Surya, 

Fitriasari, Novriyan, dan Tania (2012) yang menyatakan bahwa perilaku sikap norma 

subjektif mempengaruhi niat terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.  

e. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Penggelapan Pajak 

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah  Kontrol perilaku berpengaruh positif 

terhadap penggelapan pajak. Menurut Wanarta dan Mangonting (2014) salah satu faktor 

yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku adalah control perilaku yang 
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dipersepsikan.kontrol perilaku mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk 

melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman dimasa lalu 

seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. 

Menurut Meutia et al (2013) semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang 

dimiliki dan semakin sedikit hambatan yang dapat diantisipasi maka semakin besar control 

yang dipersepsikan individu atas perilaku sehingga individu berniat melakukan perilaku 

tersebut. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa control perilaku berpengaruh positif 

terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, Surya, 

Fitriasari, Novriyan, dan Tania (2012) yang menyatakan bahwa control perilaku 

mempengaruhi niat terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.  

 

 


