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ABSTRACT 

The number of tax payers is increase for years. The compliance problem becomes 

an obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of 

individual taxpayers conducting business and professional services in Tanah Abang by 

using several independent variables such as awareness of the taxpayer, the service tax 

authorities and tax penalties. The purpose of this study was to analyze the influence of 

awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax sanctions against an 

individual taxpayer compliance conducting business and professional services.  

The population of this study is individual taxpayers conducting businessand 

professional services in Tanah Abang. Based on data from the KPP Pratama Jakarta 

Tanah Abang Satu,until the end of 2012 there were 4.218 individual taxpayers 

conducting business and free job retention. Not all population have been used in this 

study to the time and cost efficiency. Therefore, carried out the sampling. Sampling was  

done by solvin method. The number of sample is 98 people. Primary data collection 

method used is a survey method using questionnaires media. Data analysis techniques 

used in this study is the technique of multiple regression analysis. Based on the results of 

the analysis undertaken concluded that awareness of the taxpayer, the service tax 

authorities and tax sanctions have a significant impact on taxpayer compliance. 

 

Keywords: Tax compliance, the taxpayer awareness, the service tax authorities 

and tax penalties 

 

I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal 

maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah 

pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran 

dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para 

wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi 

Self Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, 

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan 

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal 

untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat 

harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung 

tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. 
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Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Muliri dan Setiawan, 2010). 

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. 

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang- Undang, 

tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan 

pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan 

dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila 

memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). 

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pa wajib pajak secara keseluruhan. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan 

pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah 

orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan 

dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi 

yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan 

tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu 

praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.  

Menurut data dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, kepatuhan wajib 

pajak meningkat di KPP tersebut tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, hal tersebut 

menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat 

kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dari tahun 2010 hingga 

2012.  

Tabel 1.2 

Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 

2010-2012 

Tahun Jumlah WP (a) Jumlah SPT Tahunan (b) Kepatuhan (b/aX100%) 
2010 3.967 2.052 51,7% 
2011 4.015 2.284 56,9% 
2012 4.218 2.874 68,1% 

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan: 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu? 

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di 

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?  

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP 

Pratama Jakarta Tanah Abang Satu? 

4.  Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
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pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.  

2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di 

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.  

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP 

Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan 

sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu. 

 

II Landasan Teoritis 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan 

munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 2005), yaitu: 

a. Behavioral Beliefs, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut. 

b. Normative Beliefs  

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.  

c. Control Beliefs  

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 

tersebut (perceived power). 

 

2.1.2 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) 

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat 

pengamatan dan pengalaman langsung. Menurut Bandura (1986), proses dalam 

pembelajaran sosial meliputi: 

a. Proses perhatian (attentional) 

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika 

mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. 

b. Proses penahanan (retention) 

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model 

tidak lagi mudah tersedia. 
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c. Proses reproduksi motorik 

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi 

perbuatan. 

d. Proses penguatan (reinforcement)  

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan 

rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. 

 

2.1.3 Definisi Pajak 

Pajak adalah Iuran yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum dimana sasarannya adalah pembiayaan untuk kepentingan umum. 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan. Tidak mendapat jasa timbal 

balik dari negara yang secara langsung dapat di tunjukkan. Bersifat memaksa dimana 

diharuskan untuk membayar kewajibannya untuk membayar pajak  sebagai wajib pajak 

(Resmi, 2011). 

 

2.1.4 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai beberapa fungsi (Resmi, 2011), yaitu: 

1. Fungsi penerimaan (budgeter) 
Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan 

barang dan jasa publik.  

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. 

 

2.1.5 Jenis-jenis Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 

2011), yaitu: 

1. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Langsung 

b. Pajak Tidak Langsung 

2. Menurut Sasaran/Objeknya 

a. Pajak Subjektif 

b. Pajak Objektif 

3. Menurut Pemungutannya 

a. Pajak Pusat 

b. Pajak Daerah 

 

2.1.6 Terdapat berbagai subjek  pajak yang dapat dikelompokkan menjadi empat 

(Resmi, 2011), yaitu: 

1 Wajib Pajak Badan 

2 Wajib Pajak Orang Pribadi 

3 Bentuk Usaha Tetap 

4 Warisan 
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2.1.7 Objek Pajak 
Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun (Resmi, 2011). 

 

2.1.8 Surat Pemberitahuan (SPT) 

SPT adalah formulir yang diisi Wajib Pajak untuk melaporkan identitas diri, 

harta, kewajiban/utang, penghasilan, dan penghitungan pajaknya setiap tahun. Formulir 

Formulir SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi atas 3 yaitu: 

1. Formulir 1770 

2. Formulir 1770 S 

3. Formulir 1770 SS 

 

2.1.9 Norma Perhitungan 

Norma Penghitungan adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan peredaran 

atau penerimaan bruto dan untuk menentukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha 

perusahaan atau jenis pekerjaan bebas, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus 

serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan pegangan yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

 

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Jatmiko, 2006). 

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan 

pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap 

peraturan atau Undang-undang Perpajakan. 

 

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak  
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan 

bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan 

bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Bentuk kesadaran 

membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 

 

2.1.12 Pelayanan Fiskus  
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala 

kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. 

Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal 

ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 

 

2.1.13 Sanksi Pajak  
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang 

melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak 
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dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010). 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 
Sumber: Penulis 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari 

dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 

negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). 

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya 

UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhinya, mengetahui fungsi pajak untuk 

menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan 

secara sukarela tanpa paksaan. 

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

 

2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung 

pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib 

pajak Pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan 

kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki 

keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 

pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki 

motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Santi, 2012). 

H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
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2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar 

Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila 

memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin 

banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat 

bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai 

denda. 

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak 

Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

H4 : Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

III Metode Penelitian 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah 

Abang Satu. Sifat penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan peneliti 

membagikan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 

data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

langsung dari para WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, berupa 

kuesioner yang telah diisi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih dalam 

penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber informasi yang 

telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. 

 

3.2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta 

Tanah Abang Satu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Solvin. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, 

hingga akhir tahun 2012, tercatat sebanyak 4.218 wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang efektif. Oleh karena itu jumlah 

sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:  

2)1.0(42181

4218


n  

n = 97,68 (98 sampel) 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha dan pekerjaan bebas. 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan metode angket (kuesioner). 

2. Penelitian Pustaka 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dalam upaya memperoleh 

bahan-bahan berupa teori melalui kajian buku-buku literatur, bahan kuliah dan 

karangan ilmiah lainnya sebagai landasan teori. 

 

3.3 Metode Analisis Data 
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Patuh = β1Sadar + β2Fiskus + β3Sanksi + e 

Dimana :  

Patuh  : Kepatuhan Wajib Pajak  

β1, β2, β3 : Koefisien regresi  

Sadar  : Kesadaran Wajib Pajak  

Layan  : Pelayanan Fiskus  

Sanksi  : Sanksi Pajak  

e  : Tingkat kesalahan 

 

IV Analisis dan Pembahasan 

4.1 Karakteristik Demografi Responden 

Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, lama 

melakukan usaha, tingkat pendidikan, dan pendidikan perpajakan. Jenis usaha tidak 

dijabarkan karena sebagian besar responden tidak mengisi kuesioner. Pada tabel 4.1 

dapat dilihat ringkasan dari demografi responden. 

 

Tabel 4.1 

Demografi Responden 

Karakteristik Keterangan Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 72 73% 
Perempuan 26 27% 

Usia 

Antara 21 – 30 tahun 14 14% 
31 – 40 tahun 29 30% 
41 – 50 tahun 33 34% 
Di atas 50 tahun 22 22% 

Lama 

Melakukan 

Usaha 

Kurang dari 5 tahun 7 7% 

Antara 6 – 10 tahun 12 12% 

Antara 11 – 15 tahun 34 35% 

Antara 16 – 20 tahun 26 27% 

Di atas 20 tahun 19 19% 

Tingkat 

Pendidikan 

SD 0 0 

SMP 0 0 

SMA 24 24% 

D3 26 27% 

S1 41 42% 
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Lainnya 7 7% 

Pendidik

an Perpajakan 
 

Kursus (Brevet) 11 11% 

Pelatihan 21 21% 

Penyuluhan 32 33% 

Belajar Sendiri 34 35% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013. 

 

4.2 Hasil Pengujian Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur (Priyatno, 2012). Berikut adalah hasil uji validitas: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson 

Correlation 

Hasil 

Sadar 

SD1 0.750 Valid 
SD2 0.881 Valid 
SD3 0.843 Valid 
SD4 0.642 Valid 

Fiskus 

FS1 0.850 Valid 
FS2 0.824 Valid 
FS3 0.582 Valid 
FS4 0.700 Valid 

Sanksi 

SK1 0.749 Valid 
SK2 0.807 Valid 
SK3 0.753 Valid 
SK4 0.461 Valid 

Patuh 

PT1 0.866 Valid 
PT2 0.615 Valid 
PT3 0.725 Valid 
PT4 0.791 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013. 

 

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dari tiap 

variabel dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,196). Oleh karena itu tidak 

ada satupun pernyataan yang dihilangkan. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Priyatno, 2012). Instrumen dikatakan reliabel ditentukan dengan menggunakan 

batas Alpha 0,6. Berikut adalah hasil uji reliabilitas: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 
Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0.766 Reliabel 
Pelayanan Fiskus (X2) 0.722 Reliabel 
Sanksi Pajak (X3) 0.638 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.729 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang 

digunakan yaitu metode grafik dan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Berikut 

adalah hasil uji normalitas: 

 

Gambar 2.2 

Hasil Uji Normalitas P-P Plot 

 

Dependent Variable: pptot 

 
Observed Cum Prob 

 

Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut 

adalah hasil statistik uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov Smirnov, 

dalam hal ini residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardi
zed Residual 

N 98 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.47050398 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .043 

Positive .043 

Negative -.040 

Kolmogorov-Smirnov Z .430 

Asymp. Sig. (2-tailed) .993 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Berdasarkan hasil statistik uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,993, karena signifikansi lebih dari 0,05 

(0,993 > 0,05) maka nilai residual tersebut telah normal. 

 

 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen (Priyatno, 

2012). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu 

mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka 

Tolerance lebih dari 0,1. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas: 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .850 1.807  470 .639   

sdtot .270 .101 .241 2.673 .009 .745 1.343 

fstot .323 .103 .280 3.136 .002 .759 1.318 

sktot .354 .085 .347 4.167 .000 .870 1.150 

a. Dependent Variable: pttot 
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4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan yaitu dengan uji 

glejser. Jika nilai signifikansi antara variabel indipenden dengan absolut residual lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji 

heteroskedastisitas: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std

. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.315 1.077  1.221 .225   

sdtot .052 .060 .102 .859 .393 .745 1.343 

fstot -.030 .061 -.057 -.487 .627 .759 1.318 

sktot -.030 .051 -.065 -.589 .557 .870 1.150 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel 

indipenden lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 

antara dua atau lebih variabel indipenden terhadap satu variabel dependen dan 

memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel indipenden. Berikut 

adalah hasil regresi linier berganda: 

 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .850 1.807  .470 639   

sdtot .270 .101 .241 2.673 .009 .745 1.343 

fstot .323 .103 .280 3.136 .002 .759 1.318 

sktot .354 .085 .347 4.167 .000 .870 1.150 

a. Dependent Variable: pttot 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 
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Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh persamaan regresi dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

 

Patuh = 0,850 + 0,270 Sadar + 0,323 Fiskus + 0,354 Sanksi 

 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) adalah 0,850. Artinya jika kesadaran wajib pajak (X1), 

pelayanan fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) nilainya 0 maka kepatuhan wajib 

pajak (Y) adalah sebesar 0,850. 

2. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,270. Artinya 

jika variabel indipenden yang lainnya tetap, dan kesadaran wajib pajak 

mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,270. Terjadi hubungan yang positif, artinya bila kesadaran 

wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. 

3. Nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X2) adalah 0,323. Artinya jika 

variabel indipenden yang lainnya tetap, dan pelayanan fiskus mengalami 

kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,323. Terjadi hubungan yang positif, artinya bila pelayanan fiskus 

meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. 

4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) adalah 0,354. Artinya jika 

variabel indipenden yang lainnya tetap, dan sanksi pajak mengalami kenaikan 1 

satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,354. 

Terjadi hubungan yang positif, artinya bila sanksi pajak meningkat maka 

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. 

 

4.2.5 Uji Koefisiensi Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji 

koefisiensi determinasi: 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R
2
) 

 

Model Summary
b
 

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

1 .657
a
 .431 .413 1.494 

a. Predictors: (Constant), sktot, fstot, sdtot 

b. Dependent Variable: pttot 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,413, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 

0,413 atau 41,3% ,sedangkan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai 

ttabel dapat dilihat pada tabel. Hasil diperoleh untuk ttabel sebesar -1,986. Berikut adalah 

hasil uji parsial (uji t): 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .850 1.807  .470 .639   

sdtot .270 .101 .241 2.673 .009 .745 1.343 

fstot .323 .103 .280 3.136 .002 .759 1.318 

sktot .354 .085 .347 4.167 .000 .870 1.150 

a. Dependent Variable: pttot 

Sumber : Data primer diolah, 2013. 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas bahwa secara parsial variabel kesadaran 

wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (2,673 > -

1,986) dan nilai signifikansinya < 0,05 (0,009 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (3.136 > -1,986) dan nilai 

signifikansinya < 0,05 (0,002 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (4,167 > -1,986) dan nilai 

signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4.3.2 Uji Simultan ( Uji F) 

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 

2,701. Berikut adalah hasil uji simultan (uji F) : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 159.157 3 53.052 23.775 .000
a
 

Residual 209.751 94 2.231   

Total 368.908 97    

a. Predictors: (Constant), sktot, fstot, sdtot 

b. Dependent Variable: pttot 

Sumber : Data Primer diolah, 2013. 
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Dari hasil analisa yang diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (23,775 > 2,701) dan nilai 

signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan kepada 

pegawai pajak terutama di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Jakarta Tanah Abang Satu 

dalam menjalankan tugasnya memunggut pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib 

pajak itu sendiri diperlukan dan di butuhkan sosialisasi dari para fiskus untuk warga 

negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak. Sosialisasi 

bisa dilakukan dengan memberikan seminar kepada karyawan, mahasiswa, dan 

pengusaha. Selain itu,melalui media elektronik, buku dan media masa. Apabila 

sosialisasi atau penyuluhan itu sering dilakukan oleh fiskus, maka masyarakat tau akan 

kewajibannya sebagai warga negara dan mengerti cara perhitungan, pembayaran dan 

penyampaian atas hutangnya pajaknya dimana perundang-undangan perpajakan di 

Indonesia sering mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat. 

Sehingga, untuk mencapai target yang optimal maka diperlukan kesadaran wajib pajak 

yang tinggi. 

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah memiliki pelayanan fiskus yang 

cukup baik dalam menunjang perpajakan. Walaupun di KPP Pratama Jakarta Tanah 

Abang Satu sudah memiliki pelayanan fiskus yang baik namun masih ada wajib pajak 

yang belum mendapatkan perlakuan fiskus dengan baik. Dengan demikian indikator 

tersebut perlu diperhatikan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Masih ada 

fiskus yang belum memperhatikan keberatan pajak, sehingga perhatian fiskus terhadap 

keberatan pajak harus ditingkatkan, karena apabila wajib pajak merasa diperhatikan atas 

keluhan atau keberatannya maka wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. 

 

V Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di 

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. 

2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP 

Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. 

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP 

Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. 

4. Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan saksi denda 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
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yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta 

Tanah Abang Satu. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini 

dapat melalui iklan di televisi, radio, maupun surat kabar serta media lainnya. 

Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak Pajak mengadakan acara yang 

mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal 

ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara 

mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesi tertentu. 

2. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para 

wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak direktorat Jenderal Pajak dapat 

melakukan pelatihan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi 

wajib pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian 

yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya. 

3. Sanksi pajak harus disosialisaikan dengan baik kepada para wajib pajak agar 

wajib pajak dapat memaham hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi 

pajak serta penyebab-penyebab sikenakannya suatu saksi denda terhadap wajib 

pajak. Sosialisasi ini dapat silakukan dengan memberikan penyuluhan secara 

gratis bagi para wajib pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan 

mengenai pelaksanaan sanksi pajak. 

4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat 

menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 

dengan menambahkan variabel-variabel yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan 

karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan 

dengan adanya penambahan variabel bebas.  
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