
28

BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1. Data Responden

Data  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari

mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan tahun

2015  dan  2017.  Peneliti  memperoleh  data  dalam penelitian  ini  melalui  survei,

untuk mendapatkan data  mengenai  keputusan etis  responden. Berdasarkan hasil

kegiatan  survei  terdapat  60 responden yang mengikuti  survei  dan dapat  diolah.

Tabel berikut menunjukkan data responden:

Tabel 4.1 Persebaran Data

Responden yang
Responden yang

Data yang
Responden tidak memenuhi

mengikuti survei dapat diolah
syarat

Angkatan 2017 yang
Belum Lulus Etika 30 0 30
Bisnis dan Perpajakan

Angkatan 2015 yang
Sudah Lulus Etika 40 10 30
Bisnis dan Perpajakan

Jumlah 70 10 60

Sumber: Lampiran 2

Dalam tabel 4.1 dapat dilihat bahwa peneliti melakukan survei pada 70 

responden. Sebanyak 30 merupakan mahasiswa belum lulus etika bisnis dan
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perpajakan  dan  40  responden  merupakan  mahasiswa  sudah  lulus  etika  bisnis  dan

perpajakan. Namun terdapat 10 responden yang berasal dari mahasiswa yang belum

lulus  etika  bisnis  dan  perpajakan  tidak  memenuhi  syarat.  Alasan  responden  tidak

memenuhi  syarat  yang  tertera  didalam lampiran  1  antara  lain  karena  5  responden

belum mengambil  mata  kuliah perpajakan,  4  responden sedang mengambil  (belum

lulus)  mata  kuliah  perpajakan,  dan  1  responden  belum  mengambil  mata  kuliah

perpajakan maupun etika bisnis. Sehingga dari keseluruhan responden yang mengikuti

survei hanya 60 data yang dapat digunakan dan diolah oleh peneliti.

4.2. Gambaran Umum Responden

Dari survei yang dilakukan oleh peneliti,  terdapat 60 data responden yang

dapat  digunakan  dan  diolah.  Tabel  berikut  menunjukkan  gambaran  umum

responden yang mengikuti survei.
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Tabel 4.2 Etika Berdasarkan Demografis

Jumlah
Presen

Skala
Keteran

Variabel Kriteria Respond Mean
tase Rendah Sedang Tinggi ganen

Belum
mengambil
mata kuliah 30 50% 52,20 34,00 56,00 70,00 Sedang
etika bisnis
dan

Tingkat perpajakan
Edukasi Sudah

mengambil
mata kuliah 30 50% 57,33 34,00 56,00 70,00 Tinggi
etika bisnis
dan
perpajakan

18 15 25% 51,07 34,00 56,00 70,00 Sedang

19 15 25% 53,33 34,00 56,00 70,00 Sedang
Usia

20 15 25% 56,53 34,00 56,00 70,00 Tinggi

21 15 25% 58,13 34,00 56,00 70,00 Tinggi

Pria 30 50% 52,40 34,00 56,00 70,00 Sedang
Gender

Wanita 30 50% 57,13 34,00 56,00 70,00 Tinggi

Sumber: lampiran 5 & 9

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dari mahasiswa yang sudah

dan belum lulus etika bisnis dan perpajakan sama besarnya yaitu masing-masing 30

orang, dengan presentase masing-masing 50%. Nilai skor rata-rata mahasiswa yang

sudah lulus etika bisnis dan perpajakan (57,33) > mahasiswa yang belum lulus etika

bisnis dan perpajakan (52,20) yang berarti bahwa mahasiswa yang sudah lulus etika

bisnis  dan  perpajakan  menunjukkan  tingkat  pengambilan  keputusan  etis  terkait

kepatuhan pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang belum lulus

etika bisnis dan perpajakan skor rata-rata mahasiswa yang belum lulus etika
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bisnis dan perpajakan tergolong sedang dan skor rata-rata mahasiswa yang sudah

lolos etika bisnis dan perpajakan tergolong tinggi.

Jumlah responden dengan usia 18, 19, 20, dan 21 sama besarnya yaitu masing-

masing  15  orang,  dengan  presentase  masing-masing  25%.  Nilai  skor  rata-rata

mahasiswa dengan usia 18 (51,07) < 19 (53,33) < 20 (56,53) < 21 (58,13) yang berarti

bahwa mahasiswa yang lebih tua menunjukkan tingkat pengambilan keputusan etis

terkait kepatuhan pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang lebih

muda. Skor rata-rata mahasiswa usia 18 dan 19 tahun tergolong sedang dan skor rata-

rata mahasiswa usia 20 dan 21 tahun tergolong tinggi.

Jumlah  responden  dengan  gender  pria  sama  besarnya  dengan  responden

dengan gender wanita yaitu masing-masing 30 orang, dengan presentase masing-

masing 50%. Nilai skor rata-rata mahasiswa wanita (57,13) > pria (52,40) yang

berarti bahwa wanita lebih memiliki pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan

pembayaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria. Skor rata-rata mahasiswa

dengan gender pria tergolong sedang dan skor rata-rata mahasiswa dengan gender

wanita tergolong tinggi.

Gambaran umum responden secara lengkap terdapat pada lampiran 5 sebagai

informasi  tambahan  yang  menunjukkan  bahwa  responden  yang  mendapatkan  nilai

perpajakan A sebesar 1 orang dengan presentase 1, 70%; 12 orang mendapatkan nilai

AB dengan presentase 20%; 4 orang mendapatkan nilai B dengan presentase 6,70%, 6

orang mendapatkan nilai BC dengan presentase 10%, dan 7 orang mendapatkan nilai C

dengan presentase 11,70%. Responden yang mendapatkan nilai A dalam mata kuliah

etika bisnisnya yaitu sebesar 12 orang dengan presentase 20%, 7 orang mendapatkan

nilai AB dengan presentase 11,70%; 7 orang mendapatkan nilai B
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dengan presentase 11,70%; 2 orang mendapatkan nilai BC dengan presentase 3,30%, 2

orang mendapatkan nilai BC dengan presentase 3,30%. Responden dengan nilai IPK

≥3,5 sebanyak 18 orang dengan presentase sebesar 30%, responden dengan nilai IPK

≥3  sebanyak  25  orang  dengan  presentase  sebesar  41,70%;  dan  jumlah  responden

dengan nilai IPK ≤3 sebanyak 17 orang dengan presentase sebesar 28,30%.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

4.3.1. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya r-

tabel  dan  r-hitung.  Berikut  merupakan  pengujian  validitas  dari  15  item

kuesioner yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Kuesioner

Sumber:lampiran 6
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Dari  tabel  4.3  dapat  kita  ketahui  valid  atau  tidaknya  15  item yang

digunakan dalam kuesioner penelitian. Agar suatu item dapat dikatakan valid

maka harus memiliki nilai  r hitung > nilai  r tabel (Arikunto,  1998). Yang

dimaksud dengan r hitung dalam output spss tabel 4.3 dapat kita lihat dari

kolom Corrected Item-Total Correlation, dengan r tabel 0,2181. Untuk itu 15

item dalam kuesioner, semuanya dinyatakan valid karena memiliki nilai nilai

r hitung > nilai r tabel.

4.3.2. Hasil Uji Reabilitas

Semakin  tinggi  nilai  cronbanch  alfa  maka  tingkat  reabilitas  data

semakin baik atau dapat dikatakan bahwa instrumen semakin handal.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reabilitas Kuesioner

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,873 15

Sumber: lampiran 6

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai cronbanch alfa sebesar 0,873 yang

berada pada kriteria interval cronbanch alfa (0,7 - 0,9) yang berarti bahwa

tingkat reabilitas kuesioner penelitian adalah tinggi.

4.4. Statistics Descriptive

Tabel 4.5 Statistik Descriptive

Skala

Variabel
Kisaran Kisaran

Mean Keterangan
Teoritis Aktual Rendah Sedang Tinggi
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Keputusan Etis 15 - 75 34 –70 54,77 34,00 56,00 70,00 Sedang

Sumber: lampiran 9

Dapat dilihat dari tabel 4.5 menunjukkan kisaran skor jawaban responden secara

teoritis adalah antara 15-75. Kisaran tersebut diperoleh dari total jawaban minimal dan

maksimal  dari  15  item  pertanyaan  dalam  kuesioner  yang  mengukur  variabel

Keputusan  Etis  dengan  menggunakan  skala  linkert  1-5.  Kisaran  skor  jawaban

responden yang sebenarnya adalah antara 34-70. Rata-rata jawaban dari  responden

adalah sebesar 54,77 yang menunjukkan bahwa rata-rata keputusan etis yang dimiliki

responden  adalah  sedang.  Dari  data  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

mahasiswa  cenderung  masih  ragu  ragu  dalam  memutuskan  untuk  memenuhi

kewajiban pajak atau justru memilih untuk menghindari kewajiban pajaknya.

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1.  Hipotesis 1:  Mahasiswa  dengan  tingkat  edukasi  lebih  tinggi  akan

menunjukkan tingkat pengambilan keputusan etis  terkait kepatuhan

pembayaran pajak yang lebih tinggi

Untuk menguji hipotesis 1, peneliti menggunakan one way anova yang

dilakukan dengan cara membandingkan nilai probalitas dengan alpha (0,05).

Berikut merupakan hasil pengujian one way anova:
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Tabel 4.6 Rata-rata dan Signifikansi Berdasarkan Tingkat Edukasi

Tingkat Edukasi
Jumlah

Presentase Mean Sig
Responden

Angkatan 2017
yang belum lulus

30 50% 52,20
etika bisnis dan
perpajakan

0,010
Angkatan 2015
yang sudah lulus

30 50% 57,33
etika bisnis dan
perpajakan

Sumber: Lampiran 5, 7, & 9

Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas < α (0,05)

(Santoso,  2002).  Yang  dimaksud  dengan  nilai  probabilitas  dalam  tabel  4.6

terletak pada kolom sig yang berarti signifikansi. Pada output SPSS lampiran 7

yang  kemudian  ditampilkan  dalam  tabel  4.6,  menunjukkan  bahwa  nilai

probabilitas tingkat edukasi terhadap keputusan etis mahasiswa adalah 0,010

< 0,05 dari  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa perbedaan  tingkat  edukasi

(mahasiswa  yang  sudah/  belum  lulus  etika  bisnis  dan  perpajakan)

berpengaruh signifikan terhadap keputusan etis.

Dengan melihat output SPSS pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai

skor  rata-rata  mahasiswa  yang  sudah  lulus  mata  kuliah  etika  bisnis  dan

perpajakan lebih tinggi daripada nilai skor rata-rata mahasiswa yang belum

lulus  mata  kuliah  etika  bisnis  dan  perpajakan.  Hal  tersebut  menunjukkan

bahwa  mahasiswa  yang  sudah  lulus  etika  bisnis  dan  perpajakan  lebih

menunjukkan  keputusan  etis  yang  lebih  tinggi  daripada  mahasiswa  yang

belum lulus  etika  bisnis  dan  perpajakan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan

bahwa hipotesis 1 diterima.
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4.5.2. Hipotesis 2: Mahasiswa dengan usia yang lebih tua akan menunjukkan

tingkat pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan pembayaran pajak

yang lebih tinggi

Untuk menguji hipotesis 2 peneliti menggunakan uji regresi, uji regresi

dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05.

Tabel 4.7 Rata-rata dan Signifikansi Berdasarkan Usia

Usia
Jumlah

Presentase Mean Sig
responden

18 15 25% 51,07
19 15 25% 53,33

0,006
20 15 25% 56,53
21 15 25% 58,13

Sumber: Lampiran 5, 8, & 9

Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai signifikansi

< 0,05 (Santoso, 2002). Pada tabel output SPSS lampiran 8 yang kemudian

ditampilkan  lagi  dalam  tabel  4.7  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi

adalah  0,006 < 0,05 dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan

bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap keputusan etis mahasiswa terkait

dengan pembayaran pajak.

Dengan melihat hasil output SPSS tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai

skor rata-rata dari mahasiswa yang usianya lebih tua lebih tinggi daripada

nilai  skor  rata-rata  mahasiswa  yang  usianya  lebih  muda.  Hal  ini  berarti

bahwa mahasiswa yang lebih tua lebih menunjukkan perilaku etis daripada

mahasiswa  yang  lebih  muda,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

hipotesis 2 diterima.
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4.5.3. Hipotesis 3: Wanita lebih memiliki pengambilan keputusan etis terkait

kepatuhan pembayaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria

Untuk menguji hipotesis 3 peneliti menggunakan one way anova yang

dilakukan dengan cara membandingkan nilai probalitas dengan alpha (0,05).

Berikut merupakan hasil pengujian one way anova:

Tabel 4.8 Rata-rata dan Signifikansi Berdasarkan Gender

Gender
Jumlah

Presentase Mean Sig
responden

Pria 30 50% 52,40
0,018

Wanita 30 50% 57,13

Sumber: Lampiran 5, 7, & 9

Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas < α (0,05)

(Santoso, 2002). Yang dimaksud dengan nilai  probabilitas  dalam tabel 4.8

terletak pada kolom sig yang berarti signifikansi. Dalam output SPSS yang

terdapat pada lampiran 7 yang kemudian ditampilkan kembali pada tabel 4.8

menunjukkan nilai  probabilitas  (signifikansi)  sebesar 0,018 < 0,05 artinya

perbedaan gender berpengaruh signifikan terhadap keputusan etis.

Dengan melihat hasil output SPSS pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa

nilai skor rata-rata dari wanita lebih tinggi dari nilai skor rata-rata pria. Hal

ini berarti bahwa wanita lebih menunjukkan sikap etis daripada pria, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 3 diterima.

4.5.4.Hipotesis  4:  Terdapat  perbedaan  perilaku  etis  mahasiswa  terkait

kepatuhan  pembayaran  pajak  antara  mahasiswa  setelah  mengetahui

resiko punishment dan sebelum mengetahui resiko punishment
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Untuk menguji hipotesis 4 peneliti menggunakan uji paired sample t-

test. Paired sample t-test dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas

dengan α. Berikut merupakan hasil pengujian paired sample t-test:

Tabel 4.9 Rata-rata dan Signifikansi Berdasarkan Punishment

Jumlah Skala Keteran Sig (2-
Variabel Kriteria Respond Mean

Rendah Sedang Tinggi
gan tailed)

en

Sebelum
mengetahui 60 1,72 1,00 2,00 3,00 Sedang
resiko

Punishme punishment 0,000
nt Setelah

mengetahui 60 2,77 1,00 2,00 3,00 Tinggi
resiko
punishment

Sumber: lampiran 9 & 10

Dalam  uji  paired  sample  t-test  suatu  hipotesis  dinyatakan  diterima

apabila memiliki nilai probabilitas (signifikansi) < α (0,05). Yang dimaksud

nilai probabilitas pada output SPSS tabel 4.9 adalah angka yang terletak pada

kolom sig  (2 tailed)  yang  berarti  signifikansi  dua  sisi.  Pada Tabel  output

SPSS yang terdapat pada lampiran 10 yang kemudian ditampilkan kembali

pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,000 <

0,05  yang  berarti  bahwa  perilaku  etis  mahasiswa  terkait  kepatuhan

pembayaran  pajak  sebelum  dan  setelah  mengetahui  resiko  punishment

memiliki pebedaan yang sangat signifikan.

Dengan melihat tabel 4.9 juga menunjukkan bahwa nilai skor rata-rata

mahasiswa setelah mengetahui adanya resiko punishment lebih tinggi dari
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sebelum mahasiswa mengetahui adanya resiko  punishment. Sehingga dapat

diartikan  bahwa  mahasiswa  cenderung  berperilaku  lebih  etis  ketika

mengetahui adanya resiko berupa punishment.

4.6. Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menerima hipotesis yang diajukan yaitu mahasiswa dengan

tingkat edukasi lebih tinggi akan menunjukkan tingkat pengambilan keputusan etis

terkait  kepatuhan  pembayaran  pajak  yang  lebih  tinggi.  Hasil  riset  menyatakan

bahwa rata-rata skor jawaban mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah etika

bisnis  dan  perpajakan  lebih  tinggi  daripada  mahasiswa  yang  belum mengambil

mata kuliah etika bisnis dan perpajakan. rata-rata skor jawaban mahasiswa yang

belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan perpajakan masuk dalam kategori

sedang (52,20) dan rata-rata skor jawaban mahasiswa yang sudah mengambil mata

kuliah etika bisnis dan perpajakan masuk dalam kategori tinggi (57,33). Efek yang

ditunjukkan dari pengujian hipotesis ini adalah positif yang artinya semakin tinggi

tingkat edukasi (sudah/ belum lulus etika bisnis dan perpajakan) maka pengambilan

keputusan  etis  mahasiswa  tersebut  akan  semakin  etis.  Hasil  dari  penelitian  ini

mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  dari  Holmes  (2012)  bahwa mahasiswa

yang  telah  menempuh  pendidikan  di  perguruan  tinggi  pada  tahun  ketiga  lebih

bersikap etis  daripada  mahasiswa  yang  sedang menempuh  pendidikan  tinggi  di

tahun pertamanya (mahasiswa baru).

Mahasiswa dengan usia yang lebih tua akan menunjukkan tingkat pengambilan

keputusan  etis  terkait  kepatuhan  pembayaran  pajak  yang  lebih  tinggi.  Hasil  riset

menyatakan bahwa rata-rata skor jawaban mahasiswa usia 21 lebih tinggi daripada

mahasiswa usia 20. Skor jawaban mahasiswa usia 20 lebih tinggi daripada
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mahasiswa  usia  19.  Dan  Skor  jawaban  mahasiswa  usia  19  lebih  tinggi  daripada

mahasiswa usia 18. Rata-rata skor jawaban mahasiswa usia 18 (51,07) dan 19 (53,33)

masuk dalam kategori sedang dan rata-rata skor jawaban mahasiswa usia 20

(56,53) dan 21 (58,13) masuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa semakin tua usia mahasiswa maka akan semkin menunjukkan perilaku etis

yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari

Holmes  (2012)  bahwa  mahasiswa  yang  usianya  lebih  tua  memiliki  tingkat

pengambilan  keputusan  etis  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  mahasiswa

yang lebih muda.

Wanita lebih memiliki pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan pembayaran

pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria. Hasil riset menyatakan bahwa rata-rata

skor jawaban mahasiswa dengan gender wanita lebih tinggi daripada pria. rata-rata

skor jawaban mahasiswa dengan gender pria masuk dalam kategori sedang (52,40)

dan rata-rata skor jawaban mahasiswa dengan gender pria masuk dalam kategori

tinggi  (57,13).  Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  sebelumnya  dari

Holmes  (2012)  bahwa  mahasiswa  dengan  gender  wanita  lebih  patuh  untuk

melakukan pembayaran pajak dibandingkan pria.

Berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  dari  Holmes  tahun  2012,  penelitian  ini  dapat

membuktikan  bahwa terdapat  perbedaan perilaku  etis  mahasiswa terkait  kepatuhan

pembayaran  pajak  antara  mahasiswa  setelah  mengetahui  resiko  punishment dan

sebelum mengetahui resiko  punishment. Dari hasil data yang diolah, diperoleh hasil

bahwa rata-rata skor jawaban mahasiswa setelah mengetahui resiko punishment lebih

tinggi  daripada  sebelum  mengetahui  adanya  resiko  punishment.  Rata-rata  skor

jawaban  mahasiswa  sebelum  mengetahui  resiko  punishment masuk  dalam  kategoi

sedang (1,72) sedangkan rata-rata skor jawaban mahasiswa setelah mengetahui
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resiko  punishment masuk  dalam kategori  tinggi  (2,77).  Dari  hal  tersebut  dapat

diambil kesimpulan bahwa setelah mengetahui bahwa terdapat resiko punishment

dalam pembayaran pajak, maka mahasiswa cenderung melakukan perubahan sikap,

mereka  cenderung  memilih  perilaku  yang  lebih  etis.  Hal  ini  sesuai  dengan

pernyataan O'Leary (2009) dalam Holmes et. al (2012) bahwa tanggapan terhadap

skenario etis oleh siswa akuntansi lebih etis setelah instruksi etis diberikan.

Hasil  riset  menyatakan bahwa rata-rata  skor jawaban mahasiswa terkait  dengan

keputusan etis masuk dalam kategori sedang (54,77). Hal ini menunjukkan bahwa

mahasiswa  masih  cenderung  ragu  dalam  mengambil  keputusan  terkait  apakah

mereka harus memilih untuk memenuhi kewajiban pajak atau justru menghindari

kewajiban  pajaknya.  Dari  hasil  penyebaran  15  item  kuesioner  dapat  diketahui

bahwa mahasiswa  cenderung  ragu untuk melaporkan  sejumlah  pendapatan  atau

tidak.  Mahasiswa  cenderung  tidak  peduli  apabila  seseorang  melaporkan

pendapatan yang lebih sedikit daripada yang dikehendaki secara hukum atas SPT

mereka. Mahasiswa cenderung tidak setuju dengan anggapan bahwa penghindaran

pajak adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Mahasiswa cenderung tidak setuju

bahwa sistem perpajakan itu tidak adil.


