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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Kelompok usaha UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. 

Kontribusinya secara total  dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas 

mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, 2009). Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, 

maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut.  

Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan 

peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi 

pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah dilakukan apabila kesadaran membayar pajak 

masih rendah. 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan 

hal penting dalam penarikan pajak tersebut kemauan wajib pajak untuk melakukan 

kewajiban tersebut. Menurut Prasetyo (2006) salah satu penyebab kurangnya 

kesadaran dalam membayar pajak  adalah persepsi wajib pajak terhadap manfaat 

pajak yang tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.  

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bukan hanya sekedar sebagai 

wacana. Wajib pajak hendaknya sadar dalam kewajibanya membayar pajak sehingga 

dapat mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak 
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dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya 

kesadaran masyarakat membayar pajak adalah masih sangat minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai pajak Mutiah,dkk (2011). 

Menurut Prasetyo (2006) faktor yang diidentifikasi memberikan pengaruh 

positif terhadap kesadaran membayar pajak adalah  pemahaman wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, dan sikap 

optimis wajib pajak terhadap pajak. Adapun faktor yang diidentifikasi paling 

dominan berpengaruh adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. 

UMKM yang besar di Indonesia memiliki potensi untuk menyumbang pajak 

bagi negara. Namun penelitian terkait kesadaran membayar pajak pada UMKM dan 

faktor yang mempengaruhi belum banyak diteliti. Termasuk di wilayah Kecamatan 

Tingkir yang merupakan salah satu sentra UMKM bidang konveksi di Salatiga. 

Menurut BPS Kota Salatiga tahun 2012 Kecamatan Tingkir memberikan kontribusi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 26,65 persen (BPS, Kota Salatiga, 

2012:3). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib 

pajak tentang pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta sikap optimis wajib 

pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak pelaku UKM di Centra 

Konveksi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi fiskus untuk membuat 

kebijakan serta menjadi  referensi bagi penelitian terkait.   

 



 

3 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak 

mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, 

ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Beberapa kesadaran yang 

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah (Irianto (2005) : 

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 

Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan warga negara. 

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 

sangat merugikan negara. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak mau membayar 

pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 

beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.  

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara. 
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Pemilik usaha kecil dan menengah akan sadar membayar pajak dengan latar 

belakang hal atau keadaan berikut ini (Irianto, 2005): 

1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak 

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok 

Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan. 

2) Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib 

Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima 

atau dirasakan oleh Wajib Pajak. 

3) Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap pajak. Sikap optimis Wajib Pajak terhadap 

pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir 

akan rugi atau tidak untung dengan membayar pajak. 

 

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan (Muslim, 2007). 

Menurut Razman (2005), jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan 

rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, 

karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, 

wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia 

sendiri tidak mengetahui UU dan tata cara perpajakan. 



 

5 

 

Sedangkan menurut Muslim (2007), semakin tinggi tingkat pengetahuan 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib 

pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

Menurut  Muslim (2007): ada beberapa hal yang harus diketaui oleh wajib 

pajak, antara lain 

1) Kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk 

pengadministrasian pajak.  

2) Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib 

pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka 

mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.  

3) Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak 

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan 

kewajibannnya dengan baik.  

4) Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan 

memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib 

pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.  

5) Kewajiban membayar pajak sudah seharusnya terinternalisasi dalam diri Wajib 

Pajak, sehingga setiap orang akan mau untuk membayar pajak. Oleh karena itu, 
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dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup agar tiap orang rela 

membayar pajak. Melalui sosialisasi diharapkan wajib pajak mengetahui, 

memahami, menghargai, dan menaati ketentuan yang ada Ekawati dan Radianto, 

(2008). 

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sehingga semakin tahu wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu pula sanksi yang akan 

diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah 

mengetahui tentang perpajakan dengan baik, biasanya akan melakukan aturan 

perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada 

(Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001). Hal tersebut didukung penelitian 

Prasetyo (2006) menemukan  faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 

Dari uraian diatas maka dapat di hipotesakan : 

H1: Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh positif  terhadap 

Kesadaran Membayar Pajak. 

 

Persepsi Manfaat Pajak  

Persepsi manfaat pajak merupakan seberapa besar penggambaran wajib pajak 

terhadap manfaat pajak yang telah dibayarkan (Chin dan Todd, 1995). Penelitian 

Pancawati (2011) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan 

Bebas yang berada di KPP Pratama Jepara khususnya di dua kecamatan yaitu 
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Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara menyimpulkan bahwa kesadaran wajib 

pajak untuk membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat 

muncul persepsi positif terhadap pajak. Demikian pula penelitian Maria Karanta,et.al 

(2000). Pada Wajib Pajak UKM pengusaha Tanaman Hias di Surabaya, menunjukan 

bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak 

dalam membayar pajak. Peningkatan persepsi dapat dilakukan antara lain dengan 

meningkatkan mutu pelayanan, menciptakan aparat yang bersih, memberikan 

penghargaan dan hukuman yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan 

oknum pegawai pajak (Pancawati, 2011). 

Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan 

telah memiliki NPWP namun belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai 

wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut 

antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan 

pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Menurut jejak 

pendapat Kompas (Kompas, 20 Mei 2001, hal 31), sebesar 63 % masyarakat 

berpendapat bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah selama ini belum 

dikembalikan kepada masyarakat. Hal tersebut kemungkinan berpengaruh pada 

kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu dirumuskan persoalan penelitian 

sebagai berikut : 

H2: Persepsi terhadap manfaat pajak pengaruh positif terhadap  Kesadaran 

Membayar Pajak. 
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Sikap Optimis Wajib Pajak  

Menurut Manahan Tampubolon (2008) Sikap optimis Wajib Pajak terhadap 

pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan 

rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. 

Memang sudah jarang orang yang percaya bahwa penarikan pajak akan 

memberikan rasa adil antara si kaya dan si miskin. Sebab belum banyak program-

program pemerintah yang bisa berjalan mulus membantu rakyat kecil, karena sering 

mengalami “kebocoran” saat dikucurkannya hasil pungutan pajak. Itulah pendapat 

sebagian para wajib pajak yang merasa belum mendapatkan manfaat dari pembayaran 

pajak yang mereka lakukan selama ini (Kompas, 20 Mei 2001). Wajib pajak tidak 

akan suka membayar pajak karena mereka tidak pernah mengetahui wujud konkret 

imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Hal ini yang sering 

menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

Kompas, 20 Mei 2001 menyatakan bahwa masalah pajak yang timbul tidak lepas dari 

keraguan para wajib pajak terhadap niat baik pemerintah dalam pengelolaan 

penyetoran pajak dan pengelolaan hasil pajak itu sendiri. Dari uraian tersebut 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H3: Sikap Optimis Wajib Pajak pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar 

Pajak. 
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Model Penelitian 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dari jawaban 

kuesioner yang diserahkan secara langsung kepada responden pemilik usaha konveksi 

di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha konveksi yang ada di 

Kecamatan Tingkir Salatiga sejumlah 130 pengusaha. Jumlah sampel terpilih sebesar 

57 orang ditentukan dengan menggunakan formula penentuan sampel sebagai berikut 

(Yamane, 1973). 

Pengetahuan Wajib Pajak 

tentang pajak 

Sikap optimis wajib pajak 

Persepsi manfaat pajak 
Kesadaran membayar pajak 

+ 

+ 

+ 
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12 


Nd

N
n  

Dimana:  

n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi (130 pengusaha konveksi) 

d = tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (0,1%) 

 

Pengukuran Variabel dan Indikator Empirik 

Instrumen penelitian di dalam penelitian ini dimodifikasi dari penelitian 

Mutiah, et al (2011). Konsep Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, Persepsi 

Manfaat Pajak , Sikap Optimis Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak  diukur 

pada aras pengukuran ordinal. Sesuai dengan skala pengukuran ordinal, peneliti 

menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai 5, dimana angka 1 mewakili pernyataan 

sangat tidak setuju hingga skala 5 mewakili pernyataan sangat setuju.  

 

Tabel 1 

Konsep, Definisi Operasional dan Indikator Empirik 

Konsep Definisi 

Operasional 

Indikator Empirik 

Kesadaran 

membayar pajak 

Kemauan wajib 

pajak dengan 

sendirinya 

melakukan 

kewajiban 

perpajakannya 

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan Negara. 

2. Pemungutan pajak tidak merugikan saya. 

3. Pajak berguna untuk meningkatkan 

kesejahteraan warga Negara. 

4. Memanipulasi beban pajak adalah 

merugikan Negara. 
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5. Pajak telah ditetapkan dalam Undang-

Undang sehingga memiliki landasan 

hukum yang kuat 

6. Pajak adalah kewajiban mutlak warga 

Negara. 

Pengetahuan 

Wajib Pajak 

tentang pajak 

proses 

pengubahan sikap 

dan tata laku 

seorang Wajib 

Pajak atau 

kelompok Wajib 

Pajak dalam 

usaha 

endewasakan 

manusia melalui 

upaya pengajaran 

dan latihan 

1. Saya mengetahui batasan penghasilan 

minimal bagi seseorang yang diwajibkan 

memiliki NPWP. 

2. Saya mengetahui sanksi yang akan 

diterima apabila melalaikan kewajiban 

perpajakan dapat dikenai sanksi 

administrasi atau pidana. 

3. Saya mengetahui batasan omset bagi 

pengusaha untuk wajib mendaftar menjadi 

PKP. 

4. Saya mengetahui bahwa saya dapat 

memperoleh pengetahuan tentang 

peraturan perpajakan melalui sosialisai 

yang dilakukan KPP. 

5. Saya mengetahui bahwa sistem tarif pajak 

orang pribadi adalah bertingkat sesuai 

dengan besarnya penghasilan. 

6. Saya paham jika tidak mempunyai 

NPWP,tar.if pajak PPh pasal 21 akan 

dinaikan menjadi 20%. 

7. Saya paham prinsip keadilan dalam 

pemungutan pajak. 

Persepsi Manfaat 

Pajak 

Penggambaran 

wajib pajak 

terhadap manfaat 

pajak yang telah 

dibayarkan 

1. Saya telah memperoleh manfaat pajak 

meskipun tidak secara langsung. 

2. Pajak telah bermanfaat bagi pembangunan 

Negara. 

3. Pajak yang ditarik oleh pemerintah selama 

ini belum dikembalikan kepada 

masyarakat. 

4. Saya belum melihat hasil dan manfaat dari 

penarikan pajak. 

Sikap optimis 

wajib pajak 

Penilaian wajib 

pajak terhadap 

wujud kongkret 

dari perpajakan  

1. Penarikan pajak memberikan rasa adil bagi 

si kaya dan si miskin. 

2. Dengan adanya pajak, program pemerintah 

akan berjalan lancar. 

3. Dengan membayar pajak, tidak akan 

mengurani keuntungan usaha yang 
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diperoleh. 

4. Wajib pajak akan mau membayar pajak 

apabila mengetahui wujud kongkrit dari 

membayar pajak 

 

Teknik dan Langkah Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

statistik deskriptif dan alat analisis menggunakan regresi berganda. Sebelum uji 

regresi berganda data diuji kebsahanya untuk dianalisis dengan teknik regresi dengan 

terlebih dahulu melakukan uji validitas dan rebilitas kuesioner. Kuesioner dikatakan 

valid (memadai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur)  jika data memiliki 

Corrected item-total correlation (r hitung) lebih besar 0.3 (Yogianto, 2005). 

Instrumen dikatakan reliable (ukuran sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif 

konsisten jika diulangi berapa kali) bila  data terkumpul memiliki nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,6. 

 Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik yang mencakup : 

1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov dengan 

cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan taraf 

signifikan yang sudah ditemukan yaitu 0,05. 

2) Uji multikolinearitas  

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variable-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian. Uji multikolinieritas dalam 



 

13 

 

penelitian ini dapat diketahui dengan melihat angka variance inflation factor 

(VIF) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila 

memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar 

dari 0,10 (Ghozali, 2005). 

 

Pengujian Statistik Deskriptif 

Penentuan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 

persepsi manfaat pajak, sikap optimis dalam membayar pajak dan kesadaran 

membayar pajak didasarkan pada kelas interval berikut: 

Interval      :  
5−1

3
  = 1,33 

Interval Kategori 

   1,00 s/d 2,33 Rendah  

> 2,33 s/d 3,66 Sedang  

> 3,66 s/d 5,00 Tinggi 

 

Uji regresi Berganda 

Y = o + 1X1 + 2X2  + 3X3  + e  

dimana: 

Y : Kesadaran Membayar Pajak 

X1 : Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan 

X2  : Persepsi Manfaat Pajak 

X3  : Sikap Optimis Wajib Pajak 

0 : Intersep 
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1-3 : Koefisien regresi  

e : Variabel penganggu  

Selanjutnya dengan menggunakan SPSS 11.0 for windows, akan dihasilkan 

output regresi yang menjelaskan mengenai : 

 R square (R2) yaitu seberapa besar kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen.  

 Uji t, uji signifikansi apakah variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan cara 

membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi. Jika p-value lebih kecil 

dari 0,05 maka H1,H2,dan H3 diterima demikian sebaliknya. 

 Uji F, uji signifikansi apakah variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika p-value lebih kecil 

dari 0,05 maka secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap vaeriabel dependen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Pada gambar 4.1. terlihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan (66,67%) Hal ini bisa dipahami karena dimana seorang perempuan 

membantu suami dalam menafkahi keluarga 

Gambar 1 

Jenis kelamin responden 
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Sumber: data primer, 2014 

 

Tabel 2, menunjukkan bahwa mayoritas responden (38,84%) berusia diatas 50 

tahun. Hal ini bisa dimengerti pada range umur tersebut pada umumnya mempunyai 

ketrampilan sebagai pengusaha secara turun temurun.  

 

 

 

Tabel 2 

Usia responden 

Usia responden Jumlah Prosentase 

Dibawah usia 30 tahun 6 10,53% 

Usia 31 tahun - 40 tahun 14 24,56% 

Usia 41 tahun - 50 tahun 16 28,07% 

Diatas usia 50 tahun 21 36,84% 

Total 57 100,00% 

Sumber: data primer, 2014 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa mayoritas responden (40,35 %) memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SMA atau sebagian besar responden tidak bergelar sarjana. 

33.33%

66.67%

Laki-laki

Perempuan
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Umumnya responden memasuki usaha ini setelah lulus di bangku SMA untuk 

meneruskan usaha orang tua. 

Tabel 3 

Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 

   SD/Sederajad 7 12,28% 

SMP/Sederajad 13 22,81% 

SMA/Sederajad 23 40,35% 

Diploma 6 10,53% 

Sarjana 8 14,04% 

Total 57 100,00% 

Sumber: data primer, 2014 

 

Sebagian besar usaha (40,35 %) telah berjalan lebih dari 15 tahun (Tabel 4).  

Para responden adalah pengusaha-pengusaha kecil yang tersentra di Desa Tingkir 

Lor. Tingkir Lor adalah sentra industri konveksi yang telah lama berdiri, namun 

responden penelitian yang tertuapun tidak tahu persis waktunya. Para responden  

berada di lingkungan bisnis konveksi yang terbuka, sehingga sejak kecil telah melihat 

dan belajar tentang produk dan proses produksi, baik dari usaha orang tuanya maupun 

tetangganya 

Tabel 4 

Lama Usaha 

Lama Usaha Jumlah Prosentase 

< 5 tahun 3 5,26% 

 > 5 tahun - 10 tahun 14 24,56% 

> 10 tahun - 15 tahun 17 29,82% 

> 15 tahun 23 40,35% 

Total 57 100,00% 

Sumber: data primer, 2014 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Hasil uji validitas pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 

persepsi manfaat pajak, sikap optimis daam membayar pajak dan kesadaran 

membayar pajak menunjukkan nilai Item-Total Correlation tiap indikator lebih besar 

dari 0,30 artinya data valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil uji reliabilitas 

berdasarkan pada nilai Cronbach Alpha (α), menunjukkan semua indikator yang 

diteliti dari masing-masing variabel memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai 

Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, maka semua indikator 

dari variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi 

manfaat pajak, sikap optimis daam membayar pajak dan kesadaran membayar pajak 

dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.  

 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Uji normalitas menggunakan 

uji kolmogorof smirnof  yang diperoleh nilai signifikansi 0,294 yang lebih besar dari 

0,005 sehingga data dikatakan normal. Dengan melihat tolerance value yang 

seluruhnya diatas 0,10 dan VIF yang seluruhnya dibawah 10, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 
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Statistik Deskriptif 

Berikut akan disajikan statistik deskriptif responden berdasarkan tingkat jawaban 

responden. 

Tabel 5 

Jawaban Responden 

Variabel Rata-rata Kategori 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak 3,754 Tinggi 

Persepsi manfaat pajak 4,048 Tinggi 

Sikap optimis daam membayar pajak 3,916 Tinggi 

Kesadaran membayar pajak 3,580 Tinggi 
Sumber: Olahan SPSS, 2012 

 

Rata-rata responden baik dari variabel pengetahuan wajib pajak tentang pajak 

(3,754), persepsi manfaat pajak (4,048), sikap optimis dalam membayar pajak (3,916) 

yang masuk dalam kategori tinggi, karena berada pada nilai > 3,66 s/d 5,00. 

Sedangkan untuk  kesadaran membayar pajak (3,580) yang masuk dalam kategori 

sedang karena berada pada nilai > 2,33 s/d 3,66. 

Uji Hipotesis 

Pengujian regresi dengan software SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 16 .00 menunjukkan hasil seperti tabel berikut ini : 

Tabel 6 

Output Statistik Pengujian Pengaruh Variabel Independen  

Terhadap Kesadaran Membayar Pajak 

Variabel Independen Beta Hipotesis Sig Ket 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak 0,031 Ha 0,002 Diterima 

Persepsi manfaat pajak 0,166 H0 0,257 Ditolak 

Sikap optimis dalam membayar pajak 0,018 Ha 0,003 Diterima 

R 2 0.587 

Adj.R square 0.599 

F hitung 3,101 
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Sig. F 0,036 

N 57 

Sumber: olahan SPSS  

Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib 

Pajak tentang pajak, dan Sikap optimis dalam membayar pajak secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak dengan nilai coefisient beta 

masing-masing variabel memiliki nilai yang positif. Sedangkan persepsi manfaat 

pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.  

Dari  ketiga variabel tersebut, menunjukkan pengaruh yang signifikan, dengan  

hasil uji F menunjukkan hasil yang signifikan (0.036) dengan nilai Adj.R square = 

0,599 yang berarti sebesar 59,90 % dari model penelitian ini dijelaskan oleh variable-

variabel yang diteliti dan sisanya oleh variabel lain di luar model penelitian. 

 

Pembahasan 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran 

membayar pajak pada pemilik UKM industry Konveksi di Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010). 

Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak terhadap 

peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar 

peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai 

kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan 
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peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak 

dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau 

para pelanggar (Bida, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian 

ini yang mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan memiliki kemauan 

untuk membayar pajak, dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan 

perpajakan 

Persepsi akan manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar 

pajak pada pemilik UKM industry Konveksi di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. 

Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang 

menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi akan manfaat 

pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak hal ini diduga terkait 

sifat pajak yang manfaatnya tidak dapat dilihat secara langsung oleh wajib pajak. 

Menurut jejak pendapat Kompas (Kompas, 20 Mei 2001, hal 31), masyarakat 

berpendapat bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah selama ini belum 

dikembalikan kepada masyarakat. Untuk fungsi melapor wajib pajak sudah 

melaksanakan fungsinya, namun mereka melapor bukan karena kesadaran tapi karena 

adanya denda. Selain itu menurut responden faktor yang mempengaruhi kesadaran 

membayar pajak , bahwa sistem perpajakan yang masih belum dimanfaatkan secara 

maksimal dan dianggap masih menyulitkan responden yang ingin memenuhi 

kewajiban perpajakannya dengan benar 
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Sikap optimis dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran 

membayar pajak pada pemilik UKM Industri Konveksi di Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2006), yang 

mengungkapkan bahwa sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai 

pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan. Menurut responden membayar pajak 

akan membantu program pemerintah berjalan lancar. Membayar pajak tidak akan 

mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh, selain itu wajib pajak akan membayar 

pajak jika wajib pajak mengetahui wujud kongkrit dari membayar pajak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,  maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran 

membayar pajak. 

2) Persepsi manfaat pajak tidak  berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. 

3) Sikap optimis dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran 

membayar pajak. 

 

Implikasi Penelitian 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dan Sikap optimis dalam membayar 

pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak sejalan dengan penelitian 

Widayati dan Nurlis (2010) dan Prasetyo (2006).  Persepsi manfaat pajak tidak 
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berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, sejalan dengan penelitian Widayati 

dan Nurlis (2010). Dengan demikian perlu melakukan berbagai aktivitas yang dapat 

meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak untuk 

membayar pajak, misalnya dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan dan 

sanksi perpajakan secara berkala. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio 

maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara berkala Direktorat Jenderal 

Pajak mengadakan acara yang mendidik serta meningkatkan kesadaran untuk 

membayar kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan 

sehingga dapat membantu meningkatkan kemauan membayar pajak. Melalui 

pendidikan dan pengetahuan pajak yang cukup memungkinkan wajib pajak 

melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan seperti sadar mendaftarkan diri memperoleh 

NPWP dan pada akhirnya wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. 

 

Saran 

Faktor persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran 

membayar pajak. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengkaji penyebab 

persepsi manfaat tidak mempengaruhi kesadaran membayar pajak pada UKM.  
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth:  

Bpk/Ibu 

 Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka penulisan 

skripsi studi Strata Satu (S1) FEB UKSW mengenai Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Pada Pemilik UMKM, saya mohon 

kesediaan dari Bapak/Ibu mengisi kuesioner penelitian ini. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah 

daerah dan KPP, untuk menjadi kontribusi pemikiran dan masukan untuk 

meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. 

 Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi 

kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih. 

 

 

 

                                                                                                       Hormat Saya, 

………………………….. 
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DEMOGRAFI 

Nama Perusahaan :………………………………………………(boleh tidak diisi) 

Nama Responden :………………………………………………(boleh tidak diisi) 

Usia Responden :………………………………………………tahun 

Tingkat pendidikan terakhir: ……………………………………………………. 

 

PERNYATAAN INTI 

 

Berilah Tanda Lingkaran Pada Jawaban Yang Sesuai Dengan Jawaban Anda 

Angka 1 untuk penilaian ” Sangat Tidak Setuju  (STS)”  

Angka 2 untuk penilaian  ” Tidak Setuju (TS)” 

Angka 3 untuk penilaian ” Ragu-Ragu (R)” 

Angka 4 untuk penilaian ” Setuju(S)” 

Angka 5 untuk penilaian ” Sangat Setuju (SS)” 

 

A. Kesadaran Membayar Pajak 

NO PERNYATAAN STS TS R S SS 

Saya menyadari bahwa, Saya membayar pajak atau tidak membayar pajak karena 

alasan berikut ini 

1 
Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan Negara. 
1 2 3 4 5 

2 Pemungutan pajak tidak merugikan saya. 1 2 3 4 5 

3 
Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan 

warga Negara. 
1 2 3 4 5 

4 
Memanipulasi beban pajak adalah merugikan 

Negara. 
1 2 3 4 5 

5 
Pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. 
1 2 3 4 5 

6 Pajak adalah kewajiban mutlak warga Negara. 1 2 3 4 5 
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B. Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 

NO Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan 

pengetahuan anda tentang peraturan 

perpajakan 

STS TS 

 

R 

 

S SS 

1 
Saya mengetahui batasan penghasilan minimal 

bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP. 
1 2 3 4 5 

2 

Saya mengetahui sanksi yang akan diterima 

apabila melalaikan kewajiban perpajakan dapat 

dikenai sanksi administrasi atau pidana. 

1 2 3 4 5 

3 
Saya mengetahui batasan omset bagi pengusaha 

untuk wajib mendaftar menjadi PKP. 
1 2 3 4 5 

4 

Saya mengetahui bahwa saya dapat memperoleh 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui 

sosialisai yang dilakukan KPP. 

1 2 3 4 5 

5 

Saya mengetahui bahwa sistem tarif pajak orang 

pribadi adalah bertingkat sesuai dengan besarnya 

penghasilan. 

1 2 3 4 5 

6 
Saya paham jika tidak mempunyai NPWP,tar.if 

pajak PPh pasal 21 akan dinaikan menjadi 20%. 
1 2 3 4 5 

7 
Saya paham prinsip keadilan dalam pemungutan 

pajak. 
1 2 3 4 5 

NB: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

        PKP     (Pengusaha Kena Pajak) 
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C. Persepsi Manfaat Pajak 

 

NO PERNYATAAN STS TS R S SS 

1 
Saya telah memperoleh manfaat pajak meskipun 

tidak secara langsung. 
1 2 3 4 5 

2 Pajak telah bermanfaat bagi pembangunan Negara. 1 2 3 4 5 

3 
Pajak yang ditarik oleh pemerintah selama ini 

belum dikembalikan kepada masyarakat. 
1 2 3 4 5 

4 
Saya belum melihat hasil dan manfaat dari 

penarikan pajak. 
1 2 3 4 5 

 

 

D. Sikap Optimis dalam kemampuan Membayar Pajak 

 

NO PERNYATAAN STS TS R S SS 

1 
Penarikan pajak memberikan rasa adil bagi si kaya 

dan si miskin. 
1 2 3 4 5 

2 
Dengan adanya pajak, program pemerintah akan 

berjalan lancar. 
1 2 3 4 5 

3 
Dengan membayar pajak, tidak akan mengurani 

keuntungan usaha yang diperoleh. 
1 2 3 4 5 

4 
Wajib pajak akan mau membayar pajak apabila 

mengetahui wujud kongkrit dari membayar pajak 
1 2 3 4 5 
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OLAHAN UJI VALIDITAS 
Correlations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1 ,427** ,447** ,328* ,169 -,046 ,127 ,616**

, ,001 ,000 ,013 ,210 ,732 ,346 ,000

57 57 57 57 57 57 57 57

,427** 1 ,402** ,313* -,070 -,105 ,198 ,519**

,001 , ,002 ,018 ,604 ,437 ,139 ,000

57 57 57 57 57 57 57 57

,447** ,402** 1 ,315* ,116 -,025 ,246 ,618**

,000 ,002 , ,017 ,390 ,854 ,065 ,000

57 57 57 57 57 57 57 57

,328* ,313* ,315* 1 ,048 -,111 ,307* ,614**

,013 ,018 ,017 , ,725 ,411 ,020 ,000

57 57 57 57 57 57 57 57

,169 -,070 ,116 ,048 1 ,225 -,230 ,408**

,210 ,604 ,390 ,725 , ,093 ,086 ,002

57 57 57 57 57 57 57 57

-,046 -,105 -,025 -,111 ,225 1 ,037 ,342**

,732 ,437 ,854 ,411 ,093 , ,786 ,009

57 57 57 57 57 57 57 57

,127 ,198 ,246 ,307* -,230 ,037 1 ,484**

,346 ,139 ,065 ,020 ,086 ,786 , ,000

57 57 57 57 57 57 57 57

,616** ,519** ,618** ,614** ,408** ,342** ,484** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,009 ,000 ,

57 57 57 57 57 57 57 57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PPTPP1

PPTPP2

PPTPP3

PPTPP4

PPTPP5

PPTPP6

PPTPP7

Pengetahuan dan

Pemahaman

Mengenai Perpajakan

PPTPP1 PPTPP2 PPTPP3 PPTPP4 PPTPP5 PPTPP6 PPTPP7

Pengetahuan

dan

Pemahaman

Mengenai

Perpajakan

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

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



 

30 

 

Correlations 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1 ,478** ,273* ,132 ,589**

, ,000 ,040 ,327 ,000

57 57 57 57 57

,478** 1 ,360** ,280* ,646**

,000 , ,006 ,035 ,000

57 57 57 57 57

,273* ,360** 1 ,716** ,860**

,040 ,006 , ,000 ,000

57 57 57 57 57

,132 ,280* ,716** 1 ,792**

,327 ,035 ,000 , ,000

57 57 57 57 57

,589** ,646** ,860** ,792** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,

57 57 57 57 57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PMP1

PMP2

PMP3

PMP4

Persepsi Manfaat Pajak

PMP1 PMP2 PMP3 PMP4

Persepsi

Manfaat Pajak

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1 ,771** ,238 -,178 ,480**

, ,000 ,078 ,185 ,000

57 57 56 57 57

,771** 1 ,113 -,228 ,418**

,000 , ,407 ,088 ,001

57 57 56 57 57

,238 ,113 1 ,096 ,624**

,078 ,407 , ,482 ,000

56 56 56 56 56

-,178 -,228 ,096 1 ,574**

,185 ,088 ,482 , ,000

57 57 56 57 57

,480** ,418** ,624** ,574** 1

,000 ,001 ,000 ,000 ,

57 57 56 57 57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

SOMP1

SOMP2

SOMP3

SOMP4

Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak

SOMP1 SOMP2 SOMP3 SOMP4

Sikap Optimis

Dalam

Membayar

Pajak

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 ,032 ,050 ,032 ,470** ,165 ,660**

, ,811 ,709 ,816 ,000 ,221 ,000

57 57 57 57 57 57 57

,032 1 ,097 ,439** ,067 -,133 ,365**

,811 , ,473 ,001 ,621 ,323 ,005

57 57 57 57 57 57 57

,050 ,097 1 ,011 ,069 ,161 ,308*

,709 ,473 , ,936 ,610 ,233 ,020

57 57 57 57 57 57 57

,032 ,439** ,011 1 ,177 -,306* ,332*

,816 ,001 ,936 , ,188 ,020 ,012

57 57 57 57 57 57 57

,470** ,067 ,069 ,177 1 ,445** ,813**

,000 ,621 ,610 ,188 , ,001 ,000

57 57 57 57 57 57 57

,165 -,133 ,161 -,306* ,445** 1 ,527**

,221 ,323 ,233 ,020 ,001 , ,000

57 57 57 57 57 57 57

,660** ,365** ,308* ,332* ,813** ,527** 1

,000 ,005 ,020 ,012 ,000 ,000 ,

57 57 57 57 57 57 57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KMP1

KMP2

KMP3

KMP4

KMP5

KMP6

Kesadaran

Membayar Pajak

KMP1 KMP2 KMP3 KMP4 KMP5 KMP6

Kesadaran

Membayar

Pajak

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

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



 

33 

 

OLAHAN UJI RELIABILITAS 
 
Reliability Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan 
Perpajakan 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     PPTPP1            3,9649          ,7784        57,0 

  2.     PPTPP2            4,0351          ,7551        57,0 

  3.     PPTPP3            4,1754          ,6846        57,0 

  4.     PPTPP4            3,5263         1,0540        57,0 

  5.     PPTPP5            3,1930         1,1408        57,0 

  6.     PPTPP6            3,4035         1,0833        57,0 

  7.     PPTPP7            3,9825         1,0772        57,0 

 

 

                     

        N of Cases =        57,0 

 

 

 

Reliability Coefficients     7 items 

 

Alpha =   ,6816            
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Reliability Persepsi Manfaat Pajak 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     PMP1              4,2632          ,7203        57,0 

  2.     PMP2              4,2807          ,5592        57,0 

  3.     PMP3              3,7719          ,9452        57,0 

  4.     PMP4              3,8772          ,9077        57,0 

 

 

 

        N of Cases =        57,0 

 

 

 

Reliability Coefficients     4 items 

 

Alpha =   ,7008            

 

 

 

Reliability Sikap Optimis Dalam Membayar Pajak 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     SOMP1             4,1429          ,4835        56,0 

  2.     SOMP2             4,1429          ,5855        56,0 

  3.     SOMP3             3,9107          ,7453        56,0 

  4.     SOMP4             3,5000         1,1442        56,0 
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        N of Cases =        56,0 

 

 

 

Reliability Coefficients     4 items 

 

Alpha =   ,6543            

 

 

 

 

Reliability Kesadaran Membayar Pajak 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     KMP1              3,4386         1,2103        57,0 

  2.     KMP2              4,0526          ,7658        57,0 

  3.     KMP3              4,2456          ,5438        57,0 

  4.     KMP4              4,0526          ,7888        57,0 

  5.     KMP5              3,1754         1,2119        57,0 

  6.     KMP6              2,5263         1,1512        57,0 

 

 

                    Correlation Matrix 

 

        N of Cases =        57,0 

 

 

 

Reliability Coefficients     6 items 

 

Alpha =   ,6805            
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OLAHAN UJI MULTIKOLINEARITAS 
 
Regression 

 

 

Variables Entered/Removedb

Sikap

Optimis

Dalam

Membayar

Pajak,

Persepsi

Manfaat

Pajak,

Pengetahu

an dan

Pemaham

an

Mengenai

Perpajaka

n
a

, Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajakb. 

Model Summaryb

1,867a

Model

1

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak, Persepsi Manfaat Pajak,

Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Perpajakan

a. 

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajakb. 



 

37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

,781 1,280

,847 1,181

,916 1,092

Pengetahuan dan

Pemahaman Mengenai

Perpajakan

Persepsi Manfaat Pajak

Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajaka. 

Residuals Statisticsa

19,97 23,60 21,49 ,751 57

-9,32 6,87 ,00 3,008 57

-2,027 2,813 ,000 1,000 57

-3,015 2,223 ,000 ,973 57

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajaka. 
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OLAHAN UJI HETEROKEDASITAS 
 
Regression 

 

 

 

Variables Entered/Removedb

Sikap

Optimis

Dalam

Membayar

Pajak,

Persepsi

Manfaat

Pajak,

Pengetahu

an dan

Pemaham

an

Mengenai

Perpajaka

n
a

, Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: SBRESIDb. 

Model Summaryb

,254a ,065 ,012 1,89972

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak, Persepsi Manfaat Pajak,

Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Perpajakan

a. 

Dependent Variable: SBRESIDb. 

ANOVAb

13,224 3 4,408 1,221 ,311a

191,274 53 3,609

204,497 56

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Sikap Optimis Dalam Membayar Pajak, Persepsi Manfaat

Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Perpajakan

a. 

Dependent Variable: SBRESIDb. 
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Coefficientsa

-2,688 3,007 -,894 ,375

9,164E-02 ,087 ,158 1,053 ,297

-2,74E-02 ,119 -,033 -,230 ,819

,193 ,160 ,168 1,210 ,232

(Constant)

Pengetahuan dan

Pemahaman Mengenai

Perpajakan

Persepsi Manfaat Pajak

Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: SBRESIDa. 

Residuals Statisticsa

1,1059 3,6508 2,3024 ,48594 57

-2,3790 6,7453 ,0000 1,84814 57

-2,462 2,775 ,000 1,000 57

-1,252 3,551 ,000 ,973 57

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: SBRESIDa. 
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OLAHAN UJI REGRESI BERGANDA 
 
 
Regression 

 

 
 

 

Variables Entered/Removedb

Sikap

Optimis

Dalam

Membayar

Pajak,

Persepsi

Manfaat

Pajak,

Pengetahu

an dan

Pemaham

an

Mengenai

Perpajaka

n
a

, Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajakb. 

Model Summaryb

,242a ,587 ,599 3,092

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak, Persepsi Manfaat Pajak,

Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Perpajakan

a. 

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajakb. 
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ANOVAb

31,585 3 10,528 3,101 ,036a

506,661 53 9,560

538,246 56

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Sikap Optimis Dalam Membayar Pajak, Persepsi Manfaat

Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Perpajakan

a. 

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajakb. 

Coefficientsa

13,372 4,894 2,732 ,009

,291 ,142 -,031 2,806 ,002

,222 ,194 ,166 1,147 ,257

,338 ,260 ,181 2,699 ,003

(Constant)

Pengetahuan dan

Pemahaman Mengenai

Perpajakan

Persepsi Manfaat Pajak

Sikap Optimis Dalam

Membayar Pajak

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajaka. 

Residuals Statisticsa

19,97 23,60 21,49 ,751 57

-9,32 6,87 ,00 3,008 57

-2,027 2,813 ,000 1,000 57

-3,015 2,223 ,000 ,973 57

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kesadaran Membayar Pajaka. 




