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ABSTRACT 
The objectives of this research is to analyze the influence of service quality, tax 
comprehension, and  tax penalties on taxpayers compliance. The sample in this study 
is the individual taxpayers in KPP Pratama Cibitung. Determination of the sample was 
used a purposive sampling method. 
This data was a primary data which collected through questionnaires. Of 114 
questionnaires collected just 85 questionaires that can be processed. This research 
were analyze by using multiple regression analysis with spss program. The result of 
this research indicate that service quality, tax comprehension, and tax penalties have 
influenced significally positive on taxpayers compliance and all of independen variable 
in this research are simultaneously influence on taxpayers compliance as a dependen 
variable. 
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I. PENDAHULUAN 

Di setiap negara, pemerintah mempunyai suatu peran yang sangat penting 

dalam kegiatan ekonomi nasional begitupula di negara Indonesia. Pada prinsipnya 

pemerintah memiliki tugas sebagai stabilisator, fasilitator, stimulator dan regulator. 

Tugas pemerintah ini direalisasikan lewat berbagai macam kebijakan, peraturan dan 

perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong ekonomi. Salah satu bukti 

paling nyata yang menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam perekonomian 

khususnya perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) (Tambunan: 2014). 

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 menjelaskan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. Terdapat dua sumber dana pokok dari APBN  yaitu sumber dana 
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yang berasal dari luar negeri dan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. 

Sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satu nya adalah dana yang 

bersumber dari bidang perpajakan.  

Menurut Soemarso (2007) pajak merupakan perwujudan atas kewajiban 

kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi pengeluaran-

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan 

nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik spiritual 

maupun material. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber daya 

yang dibutuhkan dalam pengoperasian kebijakan pemerintah serta perkembangan 

ekonomi.  

Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak (2016) penghasilan pajak berkontribusi 

sebesar 74,63% dari seluruh peneriman negara untuk keperluan pembiayaan 

pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang 

memiliki peran utama yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Satu dari 

berbagai masalah dalam meningkatkan pertumbuhan dalam penerimaan pajak adalah 

menaikan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 

menunjukkan kondisi kepatuhan wajib pajak dalam 5 tahun terakhir yang tingkat 

realisasi penerimaan pajaknya menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 diketahui 

bahwa realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.061,2 triliun, atau sebesar 

82% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,3 triliun. Angka ini menyimpulkan 

bahwa terdapat sebesar 18% dari realisasi penerimaan pajak yang tidak dapat 

dikumpulkan yang diakibatkan dari rendah nya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya.  

Tabel 1.1 
Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Target Penerimaan 763,6 885 995,2 1.072,30 1.264,30 
Realisasi Penerimaan 742,6 835,3 916,2 981,9 1.061,20 

% 97,2% 94,4% 92,1% 91,6% 82,0% 
*Dalam Triliun 

     Sumber: Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan 

Indonesia merupakan negara yang menganut self assessment system dalam 

sistem pemungutan pajak nya yang menuntut wajib pajak untuk mendaftar, 

menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak nya sendiri. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa self assessment system merupakan sistem yang menuntut 

kesadaran sertakeaktifan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan dalam penerimaan pajak diperlukan 
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peran masyarakat yang aktif dan patuh sebagai wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban dalam membayar pajak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau 

patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga kepatuhan pajak berarti wajib pajak tunduk 

atau patuh terhadap aturan-aturan pajak yang berlaku. Patuh terhadap aturan-aturan 

perpajakan yang berlaku juga merupakan kewajiban sebagai warga negara  warga 

negara yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “Segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.Kepatuhan 

pajak akan terjadi jika wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan 

lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan 

membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo dan Mangoting: 

2013). 

Kepatuhan wajib pajak memang bukan persoalan baru yang terdapat di 

perpajakan. pada pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwapresentase 

kondisi kepatuhan wajib pajak dalam dalam 5 tahun terakhirmasih menunjukkan tidak 

adanya peningkatan yang berarti. Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat 

permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat 

kepatuhan yang rendah. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki Indonesia 

tergolong rendah maka hal ini akan berdampak otomatis terhadap rendahnya 

penerimaan pajak.Menurut Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak (2016) 

beberapa permasalahan yang yang terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak 

adalah: 

1. Masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, 

maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral 

sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menggemplang pajak, praktik 

suap, dan prilaku lain yang tidak terpuji. 

2. Masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya 

pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara. 

3. Masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh 

keteladanan dalam kewajiban membayar pajak. 

Banyak hal yang menjadi faktor pengaruh dari tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Contohnya seperti kualitas pelayanan pajak yang disediakan, pemahaman wajib pajak 
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terhadap perpajakan di Indonesia, dan sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh 

aparat kepada wajib pajak yang melanggar. Faktor-faktor ini merupakan sebagian dari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban 

pajaknya. 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar meningkatnya kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu nya yaitu dalam kualitas 

pelayanan pada sektor perpajakan. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai 

kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti hal nya penelitian yang 

telah dilakukan oleh Winerungan (2013) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian tersebut serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan dari wajib pajak yang dilakukan di kabupaten Tegal.  

Sedangkan jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dkk (2015) 

pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban memiliki hasil yang sebaliknya 

yaitu kualitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pada KPP Pratama Tuban. Dengan adanya peningkatan kualitas 

pelayanan seperti salah satunya digitalisasi pajak, wajib pajak diharapkan akan lebih 

mematuhi kewajiban pajaknya. Dan aparat pajak tentunya juga harus terus senantiasa 

meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya agar semakin bertumbuhnya tingkat wajib 

pajak yang patuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Melihat dari pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia, hal ini 

juga merupakan salah satu dari faktor yang merupakan pengaruh terhadap kepatuhan 

dari wajib pajak karena pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan merupakan 

suatu hal yang penting. Dyah dan Handayani (2015) menemukan hasil bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang 

sama juga didapatkan didalam penelitian yang dilakukan oleh Murdliatin dkk (2015) 

sehingga dapat diketahui bahwa adanya pengaruh dari pemahaman perpajakan dari 

wajib pajak terhadap kepatuhan dari seorang wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak 

yang tidak hanya bertugas sebagai pihak yang menyalurkan layanan juga perlu untuk 

melaksanakan tugasnya agar tercapai fungsinya yaitu bertanggung jawab dalam 

melakukan pembinaan, penyuluhan serta pengawasan salah satunya dengan 

melakukan berbagai macam sosialisasi kepada wajib pajak agar semua wajib pajak 
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dapat memahami bagaimana pentingnya peran mereka sebagai wajib pajak dan dapat 

membantu dalam pertumbuhan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan 

pajak. 

Sanksi yang telah disediakan bagi pelanggar pajak juga merupakan salah satu 

upaya pemerintah agar wajib pajak lebih mematuhi kewajiban pajaknya. Pada 

dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tiraada (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan 

Mangoting (2013) juga memiliki hasil yang serupa yaitu adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak.  

Tetapi dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha 

(2013) memiliki hasil yang berbeda yaitu sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan dalam hasilnya bahwa 

sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpegaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

dari wajib pajak. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pajak 

yang diberlakukan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di satu daerah tetapi 

belum tentu hal itu terjadi pada daerah lainnya. Sanksi perpajakan yang diberlakukan 

oleh aparat yang berwenang bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban pajaknya 

diharapkan akan membuat para wajib pajak lebih mematuhi kewajiban pajaknya. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Teori Harapan 

Teori harapan didasarkan pada empat asumsi (Lunenburg: 2011). Dalam 

asumsi pertama, dijelaskan bahwa gambaran perilaku seorang individu adalah hasil 

dari pilihan masing-masing individu yang didasarkan pada kebutuhan, motivasi, dan 

pengalaman masa lalu yang dioptimalkan untuk mereka secara pribadi. Asumsi kedua 

menjelaskan bahwa perilaku individu adalah hasil dari pilihan yang sadar, yang berarti 

setiap individu bebas memilih apa yang akan dipilih menurut perhitungan harapan 

mereka sendiri. Asumsi ketiga adalah bahwa perilaku yang dihasilkan individu adalah 

hasil dari keinginan yang timbul karena adanya perbedaan yang lebih menguntungkan 

dari sesuatu yang akan mereka pilih. Asumsi keempat adalah bahwa individu akan 

membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang dapat mengoptimalkan hasil untuk 

mereka secara pribadi.  
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Teori diatas menggambarkan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh masing-

masing individu bergantung pada apa yang mereka rasakan dan perhitungkan dengan 

baik untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk mereka secara pribadi. teori harapan 

ini sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Para 

wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak 

adalah gambaran perilaku nyata seorang individu yang didasarkan pada empat asumsi 

yang akan diuraikan. 

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti dari kepatuhan berarti tunduk atau 

patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan 

perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak yang dimaksud 

dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak patuh terhadap aturan-aturan 

perpajakan yang berlaku. Patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku juga 

merupakan kewajiban sebagai warga negara  warga negara yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”. 

2.1.3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas menurut ISO 9000 (Lupiyoadi: 2013) adalah derajat yang dicapai oleh 

karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan yaitu kebutuhan atau harapan 

yang dinyatakan. Sehingga kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Terdapat 5 (lima) 

demensi pada kualitas pelayanan, antara lain (Lupiyoadi: 2013): (1) Bukti fisik 

(Tangibles), yaitu menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. (2) Reliabilitas 

(Reliability), yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat 

dan terpecaya. (3) Ketanggapan (Responsiveness), yaitu membantu dan memberikan 

pelayanan secara cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. (4) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. (5) yaitu memberikan perhatian yang tulus yang 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan mereka. 
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2.1.4. Pemahaman Peraturan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman dapat diartikan sebagai 

proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak 

memahami mengenai perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak 

yang tidak taat. Menurut Prajogo dan Widuri (2013) tingkat pemahaman dilihat dari 

suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang 

individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan 

yang ingin diketahui sehingga pemahaman perpajakan adalah seberapa besar wajib 

pajak paham atas perpajakan yang berlaku. 

2.1.5. Sanksi Perpajakan 

Mardiasmo (2011) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2014) 

sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib 

Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Dalam undang-undang 

perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, 

terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat berupa sanksi 

administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman 

kurungan dan hukuman penjara (Resmi: 2014) 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Variabel Independen Variabel dependen 

H1 

H2 

H3 

Kualitas 
Pelayanan 

Pemahaman 
Perpajakan 

Sanksi 
Perpajakan 

 
Kepatuhan Wajib 

Pajak 

H4 
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2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu  kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Sehingga pelayanan yang 

berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memenuhi harapan serta memberikan 

kepuasan kepada wajib pajak dalam batas standar pelayanan. Penelitian yang telah 

dilakukan Maghfiroh dkk (2015) dan Pranata dan Setiawan (2015) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

H1 :kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

2.3.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak 

Wajib pajak yang paham terhadap perpajakan seperti mengetahui dasar-dasar 

perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, berapa jumlah pajak terhutang yang 

harus dibayarkan, bagaimana cara melakukan pembayaran, kapan dan di mana 

dilakukan pembayarannya, dan lain-lainnya akan lebih memenuhi kewajiban pajaknya 

bila dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang terhadap pemahaman mengenai 

perpajakan. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai kebijakan perpajakan bagi 

wajib pajak akan menghambat kewajiban perpajakan. Dyah dan Handayani (2015) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pemahaman 

terhadap perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga didapatkan 

didalam penelitian yang dilakukan oleh Murdliatin dkk (2015) sehingga dapat diketahui 

bahwa adanya pengaruh dari pemahaman perpajakan dari wajib pajak terhadap 

kepatuhan dari seorang wajib pajak. 

H2 : pemahaman perpajakan berpengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak 

2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiamerupakantanggungan 

(tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau 

menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Di 

dalam hukum pajak diatur hak dan kewajiban wajib pajak serta pihak pajak. Agar 

undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban 

harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi (Soemarso : 2007). Tiraada 

(2013) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) 
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juga memiliki hasil yang sama yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara sanksi 

pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak.  

H3 : sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

2.3.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat hubungan kualitas pelayanan, 

pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini secara 

simultan adalah: 

H4 : kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Cibitung. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus yang 

dinyatakan oleh Hair (2010) bahwa pedoman ukuran sampel tergantung dari jumlah 

indikator dikali 5 (lima) hingga 10 (sepuluh). Dalam penelitian ini, jumlah indikator yang 

digunakan sebanyak 17 item sehingga jika dikalikan dengan 5 (lima) maka jumlah 

responden yang akan dihasilkan sebanyak 85 responden wajib pajak orang pribadi di 

Cibitung. 

Item indikator x 5 = jumlah responden  

   17 x 5 = 85 reponden 

3.2. Definisi Operasional Variabel 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang 

diukur menggunaka skala interval dengan metode pengukuran construct 

sikap, yaitu skala Likert. Skala Likert pada penelitian ini menggunakan 5 

(lima) poin penilaian dari 1 (tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

Tabel 3.1 
Skala Likert Variabel Dependen 

Keterangan Nilai Pertanyaan 

SS    : Sangat Setuju 5 
S      : Setuju  4 
N     : Netral 3 
TS   : Tidak Setuju 2 
STS : Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

Kualitas pelayanan..., Fanny Asfinasari, Ak.-IBS, 2016



 
 

10 
 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen penelitian ini adalah kualitas pelayanan, pemahaman 

perpajakan, dan sanksi perpajakan yang diukur menggunaka skala interval dengan 

metode pengukuran construct sikap yaitu skala Likert. Skala Likert pada penelitian ini 

menggunakan 5 (lima) poin penilaian dari 1 (tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

Tabel 3.2 
Skala Likert Variabel Independen 

Keterangan Nilai Pertanyaan 

SS    : Sangat Setuju 5 
S      : Setuju  4 
N     : Netral 3 
TS   : Tidak Setuju 2 
STS : Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3.3 
Operasional Variabel 

Variabel Indikator Pertanyaan Skala 

Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) 
 
(Sumber: 
Adiasa, 2013) 

1.  Kewajiban kepemilikan NPWP Interval 

2.  Selalu mengisi formulir pajak 
dengan benar 

Interval 

3.  Selalu menghitung pajak 
dengan jumlah yang benar 

Interval 

4.  Selalu membayar pajak tepat 
waktu 

Interval 

5.  Melaporan SPT dengan baik 
dan benar 

Interval 

Kualitas 
Pelayanan (X2) 
 
(Sumber: 
Mas’ud, 2004) 

1.  Wujud (Tangibles) Interval 

2.  Keandalan (Reliability) Interval 

3.  Daya Tanggap 
(Responsiveness) 

Interval 

4.  Jaminan (Assurance) Interval 

5.  Empati (Empathy) Interval 

Pemahaman 
Perpajakan (X3) 
 
(Sumber: 
Adiasa, 2013) 

1.  Mengetahui dan berusaha 
memahami Undang-undang 
perpajakan 

Interval 

2.  pengetahuan dan pemahaman 
mengenai hak dan kewajiban 
sebagai wajib pajak 

Interval 

3.  pengetahuan dan pemahaman 
mengenai sanksi perpajakan 

Interval 

4.  pengetahuan dan pemahaman 
mengenai PTKP, PKP dan 
tarif pajak, dan.  

Interval 
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5.  Wajib pajak mengetahui dan 
memahami peraturan 
perpajakan melalui sosialisasi 
yang dilakukan oleh KPP. 

Interval 

Sanksi 
Perpajakan (X4) 
 
(Sumber: 
Purnamasari 
dkk, 2013) 

1.  Mengetahui dan memahami 
perihal sanksi denda 

Interval 

2.  Mengetahui dan memahami 
perihal sanksi pidana 

Interval 

Sumber: data yang diolah peneliti 

3.3. Model Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan mode berikut: 

KWP = α + β1KP+ β2PP+β3SP + e 

KWP merupakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. α adalah koefisien 

konstanta, β1 – β4 adalah koefisien variabel independen, KP merupakan variabel 

kualitas pelayanan, PP merupakan variabel pemahaman perpajakan, SP merupakan 

variabel sanksi perpajakan, dan e adalah variabel eror. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa pada variabel KWP atau 

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 

1,20 dan nilai maksimum sebesar 5 dari setiap pertayaan yang dijawab oleh 

responden. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7812. Sedangkan pada 

variabel KP atau Kualitas Pelayanan sebagai variabel independen diketahui memilki 

nilai minimum sebesar 1,91 dan nilai maksimum sebesar 5 dari setiap pertayaan yang 

dijawab oleh responden serta nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7729.  

Pada variabel PP atau Pemahaman Perpajakan sebagai variabel independen 

diketahui memiliki nilai minimum sebesar 1,08 dan nilai maksimum sebesar 4,83 dari 

setiap pertayaan yang dijawab oleh responden. Serta nilai rata-rata (mean) sebesar 

3,7099. Sedangkan pada variabel SP atau Sanksi Perpajakan sebagai variabel 

independen memiliki nilai minimum sebesar 1,17 dan nilai maksimum sebesar 5 dari 

setiap pertayaan yang dijawab oleh responden. Serta nilai rata-rata (mean) 3,5073. 

Berdasarkan tabe 4.1 juga dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai standar 

deviasi lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata yang artinya adalah data 

dalam variabel sanksi perpajakan terdistribusi dengan baik. 
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4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada penelitian ini diketahui bahwa setiap 

pertanyaan yang diajukan ke responden untuk semua variabel memiliki hasil diatas 

nilai rtabel atau >0,213. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang 

diajukan untuk semua variabel dinyatakan valid. Sedangkan untuk hasil pengujian 

reliabilitas nilai cronbach’s alpha masing-masing pertanyaan menunjukkan nilai > 0,70 

atau bisa diisyaratkan bahwa hasil pengujian tersebut reliabel. 

4.3. Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikolinearitas. Dalam penelitian ini dinyatakan tidak memilki masalah terkait 

normalitas (prob > 5%), heteroskedastisitas (uji glejser prob > 5%), multikolinearitas 

(VIF < 10)  

4.4. Analisis Hasil Data 

Pada tabel 4.3 menjelaskan hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel 

independen mampu menjelaskan keberadaan variabel dependen sebesar 57,9% 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. Sedangkan berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan, 

pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara parsial dan secara simultan 

merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas variabel KP atau kualitas 

pelayanan kurang dari nilai signifikansi sebesar (0,002 < 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya bahwa kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) serta penelitin yang dilakukan 

oleh Fuadi dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dapat terjadi diduga karena 

pelayanan yang diberikan petugas pajak semakin baik seperti pengadaan fasilitas yang 

menunjang kenyamanan para Wajib Pajak serta pelayanan yang lebih cepat dari 

petugas pajak sehingga meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan berdampak 

terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan (Fuadi dan Mangoting: 2013). 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas variabel PP atau pemahaman 

perpajakan kurang dari nilai signifikansi sebesar (0,038 < 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya bahwa pemahaman perpajakan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Dyah dan handayani (2015) serta penelitin yang dilakukan 
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oleh Murdliatin dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dapat terjadi diduga karena jika wajib 

pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi maka wajib pajak akan 

memahami bahwa betapa pentingnya peran pajak bagi negara sehingga akan 

berdampak pada terpenuhinya semua kewajiban perpajakan yang ditanggung wajib 

pajak yang bersangkutan. 

Pada variabel SP atau sanksi perpajakan yang terdapat pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa probabilitas yang dimiliki kurang dari nilai signifikansi sebesar 

(0,048 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya bahwa 

sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) serta 

penelitin yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan 

bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini 

dapat terjadi diduga karena sanksi perpajakan yang dilaksanakan dengan tegas akan 

membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut sehingga wajib pajak akan lebih 

memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil dari uji statistik F menunjukkan 

probabilitas sebesar 0,000 atau kurang dari nilai signifikansi (< 0,05) yang artinya 

adalah Ho ditolak atau kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi 

perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajibi pajak. 

Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan yang disediakan 

oleh KPP dan DJP, pemahaman mengenai perpajakan lebih ditingkatkan oleh KPP 

dan DJP kepada setiap masyarakat, dan sanksi perpajakan yang dilaksanakan dengan 

tegas dan baik dan ketiga hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh aparat 

pajak akan mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya membayar 

pajak. 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KWP 85 1,20 5,00 3,7812 ,70635 

KP 85 1,91 5,00 3,7729 ,63980 

PP 85 1,08 4,83 3,7099 ,71526 

SP 85 1,17 5,00 3,5073 ,67763 

Valid N (listwise) 85     
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,883 3,081  1,585 ,117   

KP ,188 ,057 ,374 3,278 ,002 ,384 2,607 

PP ,200 ,095 ,243 2,113 ,038 ,379 2,642 

SP ,401 ,200 ,231 2,008 ,048 ,379 2,637 

a. Dependent Variable: KWP 
 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,771a ,594 ,579 4,58075 

a. Predictors: (Constant), SP, KP, PP 

b. Dependent Variable: KWP 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Statistik F (Simultan)  

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2491,345 3 830,448 39,577 ,000b 

Residual 1699,643 81 20,983   

Total 4190,988 84    

a. Dependent Variable: KWP 

b. Predictors: (Constant), SP, KP, PP 
 

4.5. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa nilai penting yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi wajib pajak orang pribadi serta pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa tiga variabel independen 

yang terdapat dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak yaitu variabel kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, 
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serta sanksi perpajakan. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baiknya 

kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat perpajakan akan mempengaruhi 

wajib pajaknya untuk lebih patuh pada kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan pajak 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diduga karena pelayanan yang diberikan 

petugas pajak semakin baik seperti pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan 

para Wajib Pajak, misalnya penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, 

penampilan gedung yang lebih modern dan terkesan rapi serta pelayanan yang lebih 

cepat dari petugas pajak sehingga meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan 

berdampak terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan (Fuadi dan Mangoting: 

2013). Oleh sebab itu KPP serta DJP perlu untuk terus meningkatkan kualitas terhadap 

pelayanan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak juga akan ikut terus meningkat.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan 

Setiawan (2015) dan juga Fuadi dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha 

(2013) memiliki hasil yang sebaliknya yaitu kualitas pelayanantidak memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) 

hal ini dapat terjadi diduga karena adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan dana 

pajak sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap aparat perpajakan menjadi menurun 

dan menyebabkan citra pelayanan aparat perpajakan menjadi negatif sehingga 

meskipun kualitas pelayanan yang sudah disediaka sudah sebaik mungkin, hal 

tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

Pada variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain variabel pemahaman 

perpajakan menunjukkan bahwa jika wajib pajak paham dengan baik terhadap 

perpajakan maka akan membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajibannya 

sebagai wajib pajak. Menurut Murdliatin dkk (2015) pemahaman mengenai perpajakan 

yang dimiliki wajib pajak dapat meningkat diduga karena jika wajib pajak memiliki 

tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi maka akan berdampak pada terpenuhinya 

semua kewajiban perpajakan yang ditanggung wajib pajak yang bersangkutan. Karena 

jika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan akan 

membantu wajib pajak untuk lebih mudah mengerti betapa pentingnya peran mereka 

sebagai wajib pajak dalam perpajakan. Hal ini yang mengakibatkan kepatuhan wajib 
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pajak juga akan ikut meningkat jika wajib pajak paham mengenai perpajakan. Oleh 

karena itu perlu diadakannya peningkatan terhadap pemahaman mengenai perpajakan 

salah satunya dengan cara KPP dan DJP melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib 

pajak lebih memahami mengenai perpajakan atau dengan cara KPP dan DJP 

bekerjasama dengan universitas-universitas untuk mendirikan tax center atau 

meningkatkan serta memanfaatkan tax center yang ada agar mahasiswa sedari dini 

sudah mengetahui betapa pentingnya peran pajak bagi negara. DJP juga perlu 

menyediakan dana khusus untuk pengelolaan tax center yang sudah ada agar dalam 

pengoperasiannya tax center tidak terdapat hambatan. Cara lain yang dapat dilakukan 

oleh DJP dan KPP adalah dengan cara menyisipkan obrolan mengenai pemahaman 

tentang perpajakan serta obrolan mengenai betapa pentingnya peran perpajakan di 

Indonesia pada pembicaraan dalam lembaga-lembaga pendidikan, agama, dan 

lembaga lainnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah dan handayani (2015) 

dan juga Murdliatin dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi 

hasil sebaliknya didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) 

yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang diduga karena pemahaman perpajakan saja tidak cukup 

untuk membuat wajib pajak patuh terhadap kewaibannya. Kurangnya kesadaran wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan membuat wajib pajak enggan untuk 

mematuhi kewajiban pajaknya. 

Sedangkan pada variabel yang terakhir yaitu variabel sanksi perpajakan yang 

juga memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan yang tersedia ditegakkan dengan baik dan 

tegas oleh aparat perpajakan maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh 

terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi 

perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak diduga karena sanksi 

perpajakan yang dilaksanakan dengan tegas akan membuat wajib pajak takut 

dikenakan sanksi tersebut sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena ini KPP serta DJP perlu untuk lebih tegas 

dalam melaksanakan sanksi bagi para wajib pajak yang melanggar sehingga wajib 

pajak akan takut dan lebih memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. KPP dan 

DJP juga tidak boleh pandang bulu terhadap siapapun yang telah melanggar. Karena 

pada hakikatnya baik pelanggar itu dari kalangan atas ataupun dari kalangan bawah 

Kualitas pelayanan..., Fanny Asfinasari, Ak.-IBS, 2016



 
 

17 
 

berhak dihukum sesuai hukumannya jika dia telah melanggar. jika kalangan atas 

dengan mudahnya mendapatkan keringanan atas hukuman yang seharusnya 

didapatkan maka pelanggar tersebut akan mengulangi kesalahannya kembali dan tidak 

akan mendapatkan efek jera. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan 

Setiawan (2015) dan jugaJotopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa sanksi 

perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Tetapi hasil yang sebaliknya didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang diduga karena pengetahuan 

wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. pemberian sanksi yang 

memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta 

kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi 

perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang 

menakutkan atau memberatkan sehingga wajib pajak tidak takut jika tidak mematuhi 

kewajiban pajaknya. 

V. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai “kualitas 

pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

1. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dalam penelitian ini, variabel independen memiliki nilai Adjusted R-squared 

sebesar 0,579 atau sebesar 57,9%. Hal tersebut menjelaskan bahw sebesar 57,9% 

variabel independen mampu menjelaskan keberadaan variabel dependen, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. 

Penelitian ini memberikan pengukuran kepatuhan wajib pajak yang dapat diukur 

dengan 3 (tiga) faktor yaitu kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi 

perpajakan. Sehingga dengan hasil tersebut DJP dan KPP juga harus 

mempertimbangkan kualitas pelayanan yang disediakan, peningkatan terhadap 
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pemahaman perpajakan pada masyarakat, serta peningkatan terhadap sanksi 

perpajakan.  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sampel pada penelitian ini hanya 

sebanyak 85 responden sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih 

diperbanyak sampel penelitian agar hasil penelitian lebih memadai. Pada cakupan 

wilayah penelitian ini yang dipilih hanya wilayah yang wajib pajak nya terdaftar sebagai 

wajib pajak KPP Pratama Cibitung. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih 

memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat lebih baik untuk disimpulkan lebih 

umum. 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan hanya tiga yaitu kualitas 

pelayanan, pemahaman perajakan, serta sanksi perpajakan. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau mengganti dengan variabel lain 

agar dapat diketahui faktor lain apa saja yang akan mempengaruhi kewajiban wajib 

pajak diluar tiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini. 
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