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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan menganalisis pengaruh 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. 

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak 
badan, dan wajib pajak bendaharawan yang terdaftar di KPP Pratama 
Pekalongan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
probabilitas sampling yaitu sampel acak berstrata proporsional, sedangkan 
penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 90 kuisioner 
yang dapat diolah dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf signifikansi 5%.  
 
Kata kunci: pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan 

wajib pajak 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang 
berkembang. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah mulai 
mengurangi pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan mengoptimalkan 
pembiayaan dari sektor pajak. Sebagian besar penerimaan negara Indonesia saat 
ini bersumber dari dalam negeri yaitu pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 
pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan pajak memiliki dua fungsi utama yaitu pajak sebagai fungsi budgetair 
atau sumber keuangan negara dan fungsi regulerend atau mengatur (Munawir, 
2000: 6). 

Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan 
sebagai perilaku wajib pajak untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh 
kesadaran maupun paksaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan masyarakat terlihat pada bersedia atau 
tidaknya masyarakat baik badan maupun orang pribadi yang mendaftarkan diri 
untuk menjadi wajib pajak yang memiliki NPWP dan kepatuhan masyarakat 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Peningkatan kepatuhan 
masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan yang 
mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan 
kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya masih menunjukkan tidak mengalami peningkatan yang berarti. 
Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah penerimaan SPT yang masih sedikit 
oleh DJP jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar. 
Menurut Rahmany dalam Suara Merdeka, dari enam puluh juta penduduk 
Indonesia yang mampu membayar pajak, hanya tiga puluh persen yang telah 
memenuhi kewajibannya. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat baik untuk 
mendaftarkan diri maupun melaksanakan kewajiban pajaknya dapat disebabkan 
karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan 
fiskus kepada wajib pajak. Menurut Handayani (2009) dalam Adi (2011), untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan 
sarana-prasarana maupun sistem informasi terutama pembentukan perilaku 
pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja profesional dengan rambu-rambu 
kode etik pegawai, yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. Untuk 
menciptakan fiskus yang berkualitas harus diperkuat oleh mekanisme kerja yang 
adil dan memberikan kesempatan kepada masing-masing fiskus untuk saling 
berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. 

Sikap positif wajib pajak untuk tulus patuh membayar pajaknya tidak 
terlepas dari pengetahuan dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku 
dengan baik dan benar. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka 
akan membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan (Anita, 2012). Pada 



2 
 

akhirnya, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi 
keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Anita, 2012). 
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung 
akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011). Oleh karena itu, 
pemerintah mengambil langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan dengan diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan 
formal sampai perguruan tinggi maupun pendidikan informal berupa penyuluhan 
dan seminar perpajakan. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Pekalongan? 
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. 
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. 
 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan wajib 

pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. 
2. Penelitian ini memberikan referensi kepada civitas akademika dan peneliti-

peneliti selanjutnya dalam pembuatan makalah penelitian perpajakan 
khususnya tentang kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Penelitian ini memberikan referensi atau masukan-masukan yang positif 
kepada KPP Pratama Pekalongan dalam melakukan perbaikan kualitas 
kinerjanya kepada wajib pajak dan memberikan referensi atau masukan-
masukan yang positif kepada KPP Pratama Pekalongan agar selalu melakukan 
sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak sehingga wajib pajak 
mengetahui, memahami dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

 
TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
A. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan merupakan tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi 
undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Pramushinta, 
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2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.74/PMK.03/2012 pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan 
kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, meliputi: 

a. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan selama tiga tahun pajak terakhir 
yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun 
penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu. 

b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun 
terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk 
masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk 
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

c. Seluruh surat pemberitahuan masa dalam tahun terakhir sebelum tahun 
penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari 
sampai November telah disampaikan. 

d. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 
huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat 
pemberitahuan masa masa pajak berikutnya. 

e. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 

2. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga 
tahun berturut-turut. 

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 
 

B. Kualitas Pelayanan Fiskus 
Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan yang dapat 

memenuhi keinginan wajib pajak yang diberikan oleh fiskus (Tri Antini, 2012). 
Kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak harus 
mencerminkan 4K yaitu keamanan, kepastian hukum, kenyamanan, dan 
kelancaran. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan berkualitas jika memenuhi 
atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara 
pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran 
berkualitas. Semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak, 
maka wajib pajak bersedia untuk patuh membayar pajaknya dan kepatuhan wajib 
pajak semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis 
sebagai berikut: 
Ha1 = Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Pekalongan. 
 
C. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah wawasan seseorang 
mengenai konsep pajak, dimana pengetahuan ini diukur dengan melihat seberapa 
besar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengertian pajak, kepemilikan 
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NPWP, manfaat pajak, sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak dan 
pelaporan SPT dan konsekuensinya bila tidak memenuhi kewajiban pajaknya 
(Anggraini, 2012). Sikap positif wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban 
pajaknya tidak terlepas dalam memahami peraturan perpajakan dengan baik dan 
benar.  

Semakin paham dan tinggi pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang 
dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula keloyalitasan dalam membayar 
pajaknya. Pada akhirnya, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan 
mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 
(Anita, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai 
berikut: 
Ha2 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. 
 
D. Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen Variabel Dependen 
  
  
  

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut 
Indriantoro (2002: 12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan 
pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 
angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

 
B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendaharawan yang terdaftar di KPP 
Pratama Pekalongan s.d Bulan Desember 2012. Sampel yang digunakan dalam 
pemilihan data menggunakan probabilitas sampling yaitu sampel acak berstrata 
proporsional. Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, 
maka dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Dari 
rumus Slovin diperoleh sampel 100 wajib pajak yang terdiri dari 91 wajib pajak 
orang pribadi, 6 wajib pajak badan, 3 wajib pajak bendaharawan. 
 
C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung oleh data-data 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu sampel wajib pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa data kepustakaan dalam mencari sumber referensi yang 
terkait. 
 

1. Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuhan 
Wajib Pajak 

2. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup yang 

berisikan data mengenai informasi responden dan daftar pernyataan untuk 
mendapatkan data-data penilaian wajib pajak yang berkaitan dengan kualitas 
pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Kuisioner dibagi 
menjadi tiga bagian yaitu kuisioner tentang penilaian wajib pajak terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, pengetahuan wajib pajak yang terdaftar, 
dan kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan model kuesioner dengan pilihan skala likert 1-5 dengan pilihan 
jawaban STS, TS, CS, S, dan SS. 

 
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus, 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini 
penjelasan dari masing masing variabel tersebut: 
1. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi 

undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Pramushinta, 
2011). Instrumen kepatuhan wajib pajak dimodifikasi dari penelitian Supadmi 
(2009). Kuisioner terdiri dari 5 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan 
pilihan jawaban STS, TS, CS, S, dan SS. Sedangkan untuk klasifikasi nilai 
kepatuhan wajib pajak terdiri dari sangat tidak patuh, tidak patuh, cukup patuh, 
patuh, dan sangat patuh. 

2. Kualitas pelayanan fiskus adalah tingkat kualitas atau mutu atas pelayanan 
yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Instrumen kualitas pelayanan fiskus 
dimodifikasi dari penelitian Tri Antini (2012) dan Supadmi (2009). Kuisioner 
terdiri dari 12 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan jawaban 
STS, TS, CS, S, dan SS. Sedangkan untuk klasifikasi nilai kualitas pelayanan 
fiskus terdiri dari sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat 
baik. 

3. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah wawasan seseorang 
mengenai konsep pajak, dimana pengetahuan ini diukur dengan melihat 
seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengertian pajak, 
kepemilikan NPWP, manfaat pajak, sistem perpajakan, tata cara pembayaran 
pajak dan pelaporan SPT dan konsekuensinya bila tidak memenuhi kewajiban 
pajaknya (Anggraini, 2012). Instrumen pengetahuan tentang peraturan 
perpajakan dimodifikasi dari penelitian Widayati (2010) dan Supriyati (2008). 
Kuisioner terdiri dari 8 pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan 
jawaban STS, TS, CS, S, dan SS. Sedangkan untuk klasifikasi nilai 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan terdiri dari sangat tidak paham, 
tidak paham, cukup paham, paham, dan sangat paham. 

 
F. Metode Kualitas Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji 
kualitas pengumpulan data. Kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut. Uji reliabilitas adalah suatu metode analisis data yang digunakan untuk 
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mengetahui keandalan suatu instrumen yang digunakan. Reliabilitas (keandalan) 
yang digunakan untuk membuktikan konsistensi dan stabilitas instrumen 
pengukuran dari masing-masing faktor dengan menggunakan uji Alpha-Cronbach. 

 
G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun 
persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 
KWP = α + β1KPF + β2PTPP + ε 
Keterangan: 
KWP = kepatuhan wajib pajak 
α = konstanta 
β1, β2 = koefisien regresi 
KPF = kualitas pelayanan fiskus 
PTPP = pengetahuan tentang peraturan perpajakan 
ε = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan (error) 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
A. Deskripsi Objek Penelitian 

Dari 100 kuisioner yang disebar kepada sampel wajib pajak yang terdaftar, 
hanya 96 kuisioner yang diisi secara lengkap dan sisanya sebanyak 4 kuisioner 
merupakan kuisioner yang tidak lengkap. Dari 90 sampel yang dapat diolah 
dialokasikan 82 wajib pajak orang pribadi, 5 wajib pajak badan, dan 3 wajib pajak 
bendaharawan. Sebagian besar responden didominasi oleh pria yaitu 47 (52%), 
sisanya wanita sebanyak 43 (48%). Untuk responden yang berumur 21-30 sebesar 
38%, 31-40 sebesar 34%, 41-50 sebesar 13%, < 21 sebesar 9%, 51-60 sebesar 6% 
dan > 60 tahun tidak ada. Pendidikan terakhir sebagian besar responden yaitu 
sarjana (40%), SMA/sederajat (39%), akademi (16%), SMP/sederajat (3%), lain-
lain dan SD sebesar (2%) dan tidak ada. Pekerjaan responden didominasi oleh 
wiraswasta (42%), pegawai swasta (37%), PNS (8%), lain-lain (6%), buruh (4%), 
pelajar/mahasiswa (3%), TNI/POLRI dan petani tidak ada.  Sedangkan untuk jenis 
wajib pajak, responden didominasi oleh orang pribadi (91%), badan (6%), 
bendaharawan (3%). Untuk kategori lama memiliki NPWP, responden yang 
memiliki NPWP selama 1-5 tahun (52%), < 1 tahun (34%), 6-10 tahun (11%), > 
15 tahun (2%), dan 11-15 tahun tidak ada. Sebagian besar responden memiliki 
penghasilan per tahun < 50 juta (82%), 50-250 juta (12%), 510-1 milyar (3%), 
260-300 juta (1%), 310-500 juta (1%), dan >1 milyar tidak ada. 

 
B. Statistik Deskriptif  

Dari hasil analisis deskriptif diketahui variabel kepatuhan wajib pajak 
memiliki nilai minimum sebesar 15,00, nilai maksimum sebesar 25,00 dengan 
nilai rata-rata 19,6333. Sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki 
nilai minimum sebesar 34,00, nilai maksimum sebesar 60,00, dengan nilai rata-
rata sebesar 46,8889 dan variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan 
memiliki nilai minimum  sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 40,00 dengan 
nilai rata-rata 31,8000. 
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C. Hasil Pengujian Kualitas Pengumpulan Data 
Berdasarkan hasil validitas dengan SPSS versi 16.0, diketahui nilai 

signifikansi ketiga variabel tersebut < 5% dan nilai rhitung > 0,213, sehingga 
pernyataan untuk setiap variabel dinyatakan valid. Sedangkan berdasarkan hasil 
reliabilitas, diketahui ketiga variabel tersebut memiliki nilai cronbach’s alpha 
diatas 0,60, sehingga pernyataan yang digunakan oleh variabel kualitas pelayanan 
fiskus, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak 
dapat dipercaya atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. 
 
D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) diketahui nilai 
probabilitas > α, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi 
asumsi normal. Sedangkan dari hasil uji multikolinieritas, variabel kualitas 
pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki VIF < 
10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga model regresi yang 
digunakan tidak terjadi multikolinieritas. Dan dari hasil uji heteroskedastisitas 
dengan uji Glejser, variabel kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terjadi 
heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. 

 
E. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 
versi 16.0, diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

KWP = 11,207 + 0,074 KPF + 0,156 PTPP + ε 
Persamaan diatas menunjukkan adanya pengaruh yang positif kualitas 

pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus bernilai positif. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin meningkat tingkat kualitas 
pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 
Koefisien regresi pengetahuan tentang peraturan perpajakan bernilai positif. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu apabila pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak KPP Pratama Pekalongan 
bertambah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 

 
F. Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari hasil uji koefisien determinasi (R²), diketahui 17% variasi kepatuhan 
wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan fiskus dan variabel 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sedangkan sebesar 83% dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model yang diteliti.  

Dari hasil uji signifikan simultan (uji F), diketahui nilai signifikansi F 
untuk variabel kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang peraturan 
perpajakan < 5% dan nilai Fhitung > 3,15, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model regresi KWP = α + β1KPF + β2PTPP + ε yang digunakan dalam penelitian 
ini fit. 
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Dari hasil uji t pada variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukkan nilai 
thitung > 1,990 dan nilai signifikansi t < 0,05, sehingga hipotesis pertama yang 
menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Pekalongan gagal ditolak. Hasil uji t pada variabel 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan menunjukkan nilai thitung > 1,990 dan 
nilai signifikansi t < 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Pekalongan gagal ditolak. 

 
G. Pembahasan 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “kualitas pelayanan fiskus berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan”. Apabila semakin 
meningkat tingkat kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan 
semakin meningkat. Dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa 
kualitas pelayanan fiskus mempunyai koefisien regresi yang positif sehingga variabel 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
berarti apabila semakin meningkat tingkat kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan 
wajib pajak akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila semakin menurun tingkat 
kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. 

Pelayanan kepada pelanggan dikatakan berkualitas jika memenuhi atau 
melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan 
janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran berkualitas. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rajif (2010), Adi (2012), 
Pramushinta (2012), dan Puspa (2012) serta diperkuat oleh penelitian Anita 
(2012) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik 
pelayanan yang diberikan fiskus maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “pengetahuan tentang peraturan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Pekalongan”. Apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh 
wajib pajak bertambah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dari 
hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa variabel pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan mempunyai koefisien regresi yang positif sehingga variabel 
pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan 
yang dimiliki oleh wajib pajak bertambah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin 
meningkat. Sebaliknya, apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang 
dimiliki oleh wajib pajak berkurang, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin 
menurun. 

Semakin bertambah, paham dan tinggi pengetahuan tentang peraturan 
perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula 
keloyalitasan dalam membayar pajaknya. Pada akhirnya, tingkat pengetahuan 
tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi 
keputusannya untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan Supriyati (2008), Rajif (2010), Anggraini (2012), dan Anita (2012) 
mengenai pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh 
positif pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari analisis data yang dilakukan, 
maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil uji model atau uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,127 dan nilai 

signifikansi F sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
model regresi KWP = α + β1KPF + β2PTPP + ε yang digunakan dalam 
penelitian ini fit. 

2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui 
koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus positif sebesar +0,074 dan 
signifikan pada taraf signifikansi 5%, artinya hipotesis pertama yang 
menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Pekalongan gagal ditolak, sehingga semakin meningkat 
tingkat kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin 
meningkat. 

3. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier 
berganda diketahui koefisien regresi pengetahuan tentang peraturan perpajakan 
positif sebesar +0,156 dan signifikan pada taraf signifikansi 5%, sehingga 
hipotesis kedua yang menyatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan 
gagal ditolak, artinya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki 
oleh wajib pajak bertambah, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 

B. Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pekalongan. 

2. Periode penelitian yang dilakukan relatif pendek terhadap wajib pajak yang 
terdaftar yaitu wajib pajak yang terdaftar sampai dengan Bulan Desember 2012 
sehingga terdapat kemungkinan hasil penelitian kurang mencerminkan keadaan 
yang sesungguhnya. 

3. Terbatasnya variabel-variabel independen yang sangat mempengaruhi secara 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Jumlah wajib pajak terdaftar yang akan dijadikan sampel sangat banyak 
jumlahnya dan beraneka ragam jenis wajib pajak sehingga terdapat 
kemungkinan hasil penelitian kurang mencerminkan karakteristik wajib pajak. 

5. Rata-rata wajib pajak mengeluh kurangnya informasi perpajakan yang terbaru 
dan kurang menyadari bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. 
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6. Wajib pajak kurang mengerti istilah-istilah perpajakan seperti PTKP, SSP, 
SPT, cara pengisian formulir pendaftaran NPWP dan cara pengisian SPT, 
sehingga peneliti memberikan sedikit penjelasan pada saat wajib pajak 
melakukan pengisian kuisioner tersebut. 

7. Sebagian besar wajib pajak yang bertempat tinggal diluar Kota Pekalongan 
kurang bersedia datang untuk membayarkan pajaknya sendiri dan memberikan 
kuasa kepada orang lain untuk membayarkan pajaknya ke KPP Pratama 
Pekalongan, sehingga dapat dikatakan self assessment system belum berjalan 
dengan sepenuhnya. 
 

C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, ada beberapa 

saran yang dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya dan KPP Pratama 
Pekalongan sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan tidak hanya mengambil satu objek penelitian, tetapi 

mengambil beberapa objek penelitian sehingga didapat sampel penelitian yang 
lebih besar dengan harapan hasil penelitian dapat digeneralisasi. 

2. Perluasan tahun penelitian agar hasil penelitian lebih dapat menjelaskan 
pengaruh dan menambah keakuratan hasil penelitian. 

3. Menambah variasi variabel independen yang belum digunakan dalam 
penelitian ini, misal sikap wajib pajak, sistem administrasi modern, ketegasan 
sanksi perpajakan, sunset policy, penagihan pajak, persepsi tentang fiskus, 
kesadaran membayar pajak, dan variabel-variabel lainnya. 

4. Menggunakan sampel wajib pajak terdaftar dengan kriteria tertentu, misal 
wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, wajib pajak pelaku UKM, dan 
kriteria tertentu lainnya. 

5. KPP Pratama Pekalongan harus lebih sering untuk menginformasikan 
peraturan perpajakan yang terbaru melalui sosialisasi dan seminar, serta 
menanamkan kepada wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk kepentingan 
bersama, sehingga pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat 
semakin luas dan bertambah serta wajib pajak menjadi lebih mengetahui dan 
taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

6. KPP Pratama Pekalongan harus lebih menyederhanakan prosedur dalam 
perpajakan, harus lebih sering melakukan komunikasi efektif kepada wajib 
pajak, harus berpakaian lebih sopan dan lebih ramah, fiskus harus memiliki 
pengetahuan yang sangat luas sehingga mampu memberikan penjelasan secara 
jelas dan cepat tanggap terhadap keluhan wajib pajak. 

7. KPP Pratama Pekalongan harus mulai memberlakukan peraturan penunjukkan 
surat kuasa bagi orang yang diberi kuasa untuk membayarkan pajak terutang 
yang telah ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada fiskus, 
sehingga self assessment system dapat berjalan dengan sepenuhnya. 
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