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ABSTRAKSI 

DIMAS RADITYA RACHMAT SANTOSO B, 200 090 216. ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK 

WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS(Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali), 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, 2013 

 

Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat 
rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti negara 
Malaysia. Pada negari Jiran tersebut persentase kepatuhan masyarakat yang 
membayar pajak mencapai 80 persen dibanding dengan Indonesia yang 
mempunyai persentase hanya 30 persen, dan kesadaran membayar pajak di 
Malaysia sudah sangat tinggi, karena takut berurusan dengan penegak hukum  
jika tidak membayar pajak. 

Tujuan penelitiaan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh 
pengetahuan dan pemahaman praturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem 
perpajakan, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan sanksi pajak, dan tingkat 
penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak 
pekerja bebas. 
Alat analisis yang digunakan menggunakan regresi logistik. 

Hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang ada pada 
peneltian yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak antara lain: 
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik 
atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan 
sanksi pajak, tingkat penghasilan, dan dari hasil penelitian yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak yaitu: penegetahuan 
dan pemahaman akan peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan 
tingkat penghasilan, dan yang tidak punya pengaruh signifikan adalah persepsi 
efektifitas sistem pajak, dan pelaksanaan sanksi pajak. 
 
Kata kunci: pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi sistem pajak, 
kesadaran pajak, tingkat penghasilan, kepatuhan pajak. 
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PENDAHULUAN 

Melakukan pembangunan pada suatu negara demi mensejahterakan dan 

mempunyai manfaat bagi rakyatnya adalah cita-cita terbesar yang diinginkan 

oleh suatu negara, dan semuanya dapat terwujud dengan jumlah dana yang 

sangat besar, semuanya dapat terwujud jika adanya bantuan dari sumber 

pendapatan negara seperti pajak, pajak juga dapat dijadikan sebagai senjata 

atau alat bagi negara yang tidak akan pernah musnah dibanding dengan sumber 

pendapatan negara lainnya seperti migas. Pajak sampai dengan saat ini 

dianggap sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran rutin seperti, pengeluaran untuk belanja 

pegawai, pengeluaran untuk belanja barang dan anggaran untuk pembiayaan 

operasional negara. 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan upaya untuk membiayai 

pembangunan negara Indonesia, pemerintah bertekad untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak sehingga secara perlahan Indonesia dapat 

melepaskan ketergantungan bantuan yang datang dari luar negeri seperti 

bantuan dari World Bank atau IMF. Idealnya semakin maju suatu negara, 

kesadaran dalam membayar pajak semakin meningkat yang ditandai dengan 

adanya tax ratio sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan tax 

ratio yang masih rendah untuk menggerakan perekonomian di suatu negara 

agar cepat berkembang. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam realisasi penerimaan pajak, salah satu upaya dalam 

meningkatkan penerimaan pajak, seperti yang telah dikutip oleh Angel Gituria 

(Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation), Indonesia 

sebenarnya mempunyai peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan 

rasio pajak yaitu dengan menghapuskan pengecualian Pajak Pertambahan 

Nasional (PPN), mengkaji lagi pemberian intensif pembebasan pajak (tax 

holiday) kepada investor, meningkatkan kemampuan pegawai pajak khususnya 

mengaudit pajak yang tergolong beresiko tinggi dan wajib pajak besar 

(www.pajak.go.id).  
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris, yaitu 

penelitian yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman, dan dapat diperoleh 

dari penemuan, penelitian, percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja bebas 

yang  terdaftar pada KPP Pratama Boyolali. 

Populasi adalah sekumpulan kelompok atau keseluruhan kelompok 

orang, kejadian atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006: 121), 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah para wajib pajak orang pribadi 

pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali sampai bulan Oktober 

2012 dengan jumlah wajib pajak pekerja bebas berjumlah 1.710 dari total wajib 

pajak non karyawan yang ber jumlah 4.275 (Database KPP Pratama Boyolali). 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang berkarakteristiknya hendak 

diteliti, dicermati, diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan 

populasi, jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah wajib pajak pekerja bebas atau non karyawan, 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitan ini menggunakan rumus 

Slovin (Umar, 2004: 108) yaitu: 

 
1  

  

 = ukuran sampel 

  = ukuran populasi 

 = error / ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir  (10%). 

 1    

 
1.710

1 1710 10%   

 
1710
18,1   
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Jadi besaranya sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan 

dengan jumlah 90 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan 

menggunakan teknik convenience sampling teknik ini mempermudah peneliti 

dalam pengambilan sampel karena dalam pengambilan sampel dilakukan 

secara bebas tanpa menentukan status, kriteria atau keadaan dari responden 

(Sekaran, 2001: 235) 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis yang digunakan 

untuk mencapai hasil dan tujuan penelitian. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat untuk bisa mengukur dan melakukan fungsi ukuran. validitas 

berasal dari kata validty yang bermakna sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan alat ukur. Hasil dari uji ini berupa suatu nilai yang 

menunujukan sejauh mana alat ukur benar–benar mengukur apa yang ingin 

diukur. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang diinginkan. Data dapat dikatakan valid jika perhitungan r hitungnya 

lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,279 atau dapat dilihat dari nilai 

signifikannya yang lebih kecil dari 5% maka dapat dikatakan valid. 

Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan rumus product 

moment. Sebagai berikut :  

 =  ∑   ∑ ∑
∑  ∑ ∑  ∑

 

Keterangan : 

 = Pertanyaan nomor tertentu 

Y = Skor total 

N = Jumlah responden 
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah alat ukur telah dapat ditentukan validitasnya, maka 

selanjutnya diadakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah pengujian 

untuk mengukur suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaaan atau pernyataan adalah konsisten 

dari waktu ke waktu, dan dikatakan reliabel jika nilai r nilai Cronbanch’s 

Alpha lebih besar dari nilai Alpha sebesar 0,600 maka data itu dikatakan 

reliabel, maka dari itu peneliti menggunakan rumus:  

 = 1
∑

 

Keterangan: 

  = Reabilitas instrumen 

  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

3. Regresi Logistik 

Alasan digunakan analisis ekonometrika dengan menggunakan 

model regresi logistik yaitu untuk melakukan prediksi keanggotaan group 

dan variabel-variabel prediktor. Dan dapat digunakan untuk 

menggambarkan hubungan beberapa variabel X dengan variabel yang 

dischotomus/ polytomus. Menurut Ghozali (2006: 71) variabel independen 

yang merupakan campuran dari variabel kontinyu, diskrit serta variabel 

dependen merupakan data diskotomus. 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis dengan regresi logistik 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ln  = b0 + b1 PPTP + b2  PESP + b3 KMP + b4 PSP + b5 TPn   

(Ghozali, 2006: 74) 

Keterangan : 

P = Probabilitas kepatuhan wajib pajak 

PPTP  = Pengetahuan dan pemahaman akan Peraturan Perpajakan 
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PESP  = Persepsi yang baik atas Efektifits Sistem Perpajakan 

KMP = Kesadaran Membayar Pajak 

PSP = Pelaksanaan Sanksi pajak   

TPn = Tingkat Penghasilan      

b - b5 = Koefisien regresi logistik 

Pada pengujian ini dapat melihat model  fit dengan melihat nilai -2 

Log likelihood awal dan -2 Log likelihood akhir setelah perhitungan 

variabel independent dimasukan, jika nilai dari -2 Log likelihood awal 

lebih besar dari likelihood akhir maka atau nilai dari -2 Log likelihood 

akhir mengalami penurunan maka dapat dikatakan fit dengan kata.  

4. Hosmer and lemeshow Test (χ2)  

Hosmer and lemeshowTest (χ2) digunakan untuk mengetahui 

apakah data observasi sudah cocok atau sesuai dengan model regresi. jika 

terdapat signifikan lebih besar 0,05 maka model dapat dinilai fit / sesuai. 

5. Koefisien determinan ( Negelkerke R2) 

Negelkerke R2 digunakan untuk menguji ketepatan model, nilai 

Negelkerke R2 menunjukan besarnya variabel independent dan dapat 

menjelaskan variabel dependent. Atau dapat menjelaskan seberapa besar 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. 

6. Uji Wald 

Uji wald dapat juga dikatakan sebagai uji pengaruh, dimana dengan 

uji wald ini dapat menegtahui variabel-variabel yang berpengaruh, adapun 

dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5% atau 

0,05 jadi variabel-variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 atau < 0,05. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Regresi Logistik (Logistic Regression) 

Uji regresi logistik adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji 

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan 
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variabel bebasnya dan variabel bebasnya merupakan campuran anatara 

variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). (Ghozali, 2001: 14). 

Pengujian yang dilakukan ini dengan cara membandingkan nilai -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number= 0) dengan nilai -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1). Nilai -2LL awal sebesar 

68,029 setelah dimasukkan kelima variabel independen yang ada maka nilai 

akhir dari Likelihood (-2LL) mengalami penurunan sebesar 55,201 

penurunan Likelihood (-2LL) menunjukan bahwa model regresi yang lebih 

baik atau dengan kata lain model ini yang telah dihipotesiskan fit dengan 

kata.  

Tabel 4.9 
Menilai Keseluruhan Model 

Iteration History 
No -2 log 

likelihood 
Koefisien 

Konst PPTP PESP KMP PSP TPn 
1 55,201 2,340 ,205 -,155 -,324 ,121 ,464
2 54,590 3,379 ,263 -,210 -,408 ,141 ,589
3 54,580 3,573 ,271 -,220 -,421 ,144 ,609
4 54,580 3,577 ,271 -,220 -,421 ,145 ,609
5 54,580 3,577 ,271 -,220 -,421 ,145 ,609

Sumber: Data Primer Diolah 2013, Lampiran 11 

Initial -2 log likelihood: 68,029 

 

2. Hosmer and lemeshow Test (χ2)  

Hosmer and lemeshowTest (χ2) digunakan untuk mengetahui apakah 

data observasi sudah cocok atau sesuai dengan model regresi. Jika terdapat 

signifikan lebih besar 0,05 maka model dapat dinilai fit/ sesuai. Setelah 

dilakukan analisa data dengan menggunakan bantuan program SPSS for 

windows maka diketahui nilai Hosmer and Lemeshow Test (χ2)= 0,353 > 

0,05 artinya bahwa model yang dipakai dalam penelitian ini cocok atau 

sesuai dengan observasi. 
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Tabel 4.10 
Hasil Hosmer and lemeshoew Test 

 
Step Chi- Square Df Sig. 

1 8,872 8 ,353

Sumber: Data Primer Diolah 2013, Lampiran 11 
3. Koefisien determinan ( Negelkerke R2) 

Negelkerke R2 digunakan untuk menguji ketepatan model, nilai 

Negelkerke R2  menunjukan besarnya variabel independent menjelaskan 

variabel dependent. Setelah dilakukan pengolahan data diketahui bahwa 

nilai dari Negelkerke R2 = 0,317 yang artinya, bahwa variabel-variabel 

independent dapat menjelaskan kepatuhan membayar pajak bagi wajib 

pajak pekerja bebas sebesar 31,7% dan sedangkan sisanya sebesar 68,3% 

dipengaruhi variabel lain yang diluar variabel-variabel tersebut. 

Tabel 4.11 
Hasil Koefisien Determinasi 
 

Step -2 Log 
Likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R2 

1 54,580* ,236 ,317

Sumber : Data Primer Diolah 2013, Lampiran 11 
4. Uji Wald 

Uji wald dapat juga dikatakan sebagai uji pengaruh, dimana 

dengan uji wald ini dapat mengetahui variabel-variabel yang 

berpengaruh, dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan (α) 

sebesar 5% atau 0,05 jadi variabel-variabel dikatakan berpengaruh 

signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dan dari hasil 

analisis data diperoleh variabel tentang pengetahuaan dan pemahaman 

akan peraturan perpajakan yang memiliki nilai signifikan 0,032  maka H0 

ditolak yang berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak karena 

signifikan probabilitas 0,032 < 0,05. 
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Dan variabel tentang persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan yang memiliki signifikan pada probabilitas 0,213 maka H0 

diterima yang berarti bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar 

pajak karena nilai signifikan berprobabilitas  0,213 > 0,05. 

Pada variabel kesadaran membayar pajak terdapat nilai 

signifikan sebesar 0,021 yang berarti H0 ditolak oleh karena itu kesadaran 

membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar 

pajak yang mana nilai signifikannya 0,021 < 0,05. 

Pada variabel pelaksanaan sanksi pajak memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,435 yang berart untuk H0 dapat diterima maka dari itu 

pelaksanaan sanksi pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak karena nilai signifikannya lebih besar dari 

(α) yaitu 5%, nilai 0,435 > 0,05. 

Dan untuk tingkat penghasilan memiliki angka signifikan yang 

lebih kecil dari nilai (α) 5% ,yaitu bersignifikan 0,029 oleh karena itu H0 

ditolak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak, mempunyai nilai signifikan 0,029 < 0,05. 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Wald 

 
No Keterangan B S.E Wald Df Sig Exp(B) 

Step 
1a 

Pengetahuan ,271 ,126 4,612 1 ,032 1,312
Persepsi -,220 ,177 1,549 1 ,213 ,802
Kesadaran -,421 ,183 5,322 1 ,021 ,656
Pelaksanaan ,145 ,185 ,611 1 ,435 1,155
Penghasilan ,609 ,280 4,747 1 ,029 1,839
Constant 3,577 4,051 ,780 1 ,377 35,777

Sumber: Data Primer Diolah 2013, Lampiran 12 
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5. Model regresi logistic 
Tabel 4.13 

Hasil Koefisien logistik 
 

  B S.E d.f Sig. Ket 

Step 
1a 

PPTP ,271 ,126 1 ,032 Sig 

PESP -,220 ,177 1 ,213 Tdk sig 

KMP -,421 ,183 1 ,021 Sig 

PSP ,145 ,185 1 ,435 Tdk sig 

TPn ,609 ,280 1 ,029 Sig 

Const 3,577 4,051 1 ,377 - 

Sumber: Data Primer Diolah 2013, Lampiran 12 
Dari hasil data yang diperoleh dan dapat diolah menjelaskan 

bahwa variabel yang memiliki nilai kurang dari 5% dianggap ber 

signifikan dan sebaliknya. Dengan persamaan logistic sebagai berikut: 

Ln KWP = 0,577 + 0,271PPTP – 0,220PESP – 0421KMP + 0,145PSP 
+ 0,609TPn +  

 
PEMBAHASAN HASIL 

Dari hasil analisis regresi logistik yang telah dibahas dan mendapat 

hasil yang berbeda-beda dengan parameter yang berbeda pula untuk mengukur 

sejauhmana X mampu meningkatkan Log probabilitas yang terjadi. 

1. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak pekerja bebas 

Hasil penelitian menunujukan nilai koefisiennya 0,271 dengan 

arah positif, hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman akan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan 

wajib pajak semakin mengalami peningkatan. Dari hasil analisis yang 

sudah ada menunjukan nilai signifikan yaitu 0,032 dengan arah positif, 

hal ini berarti bahwa pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan 
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perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Boyolali. 

Pernyataan yang tertulis pada kuisioner yang mempunyai 

indikator bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman didapat dari hasil 

pelatihan, seminar dan sosialisasi serta jumlah perhitungan yang 

mendasar mengenai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, 

memperjelas pernyataan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman 

akan peraturan perpajakan dan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 

Penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Supriyati dan 

Nur Hidayati (2008) bahwa pengetahuan akan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan membayar pajak. 

2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai koefisien -0,220 

dengan arah negatif, hal ini menyatakan bahwa semakin rendah persepsi 

yang baik atas efktifitas sistem perpajakan maka mengalami penurunan 

terhadap kepatuhan membayar pajak  

Pada perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi 

logistik variabel persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan ini 

memiliki nilai signifikan 0,213 dengan arah positif, hal ini menunjukan 

bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki 

pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi 

wajib pajak pekerja bebas pada KPP Pratama Boyolali. 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) bahwa persepsi akan penugasan 

perpajakan yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. 
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3. Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bagi 

wajib pajak pekerja bebas. 

Kesadaran membayar pajak memiliki nilai koefisien -0,421 

dengan arah negatif, yang menyatakan bahwa semakin rendah kesadaran 

membayar pajak maka akan semakin tinggi  kepatuhan membayar pajak. 

 Pada kesadaran membayar pajak ini mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepatuhan karena mempunyai nilai koefisien 0,021 

yang kurang dari 0,05 yang mempunyai arah negatif, hal ini menujukkan 

bahwa semakin meningkat kesadaran membayar pajak maka akan 

berpengaruh yang rendah terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini 

dinyatakan bahwa meningkatnya kepatuhan membayar pajak dapat 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Pernyataan yang tertulis pada kuisioner memiliki indikator yang 

menjelaskan bahwa pajak adalah aset yang tidak terputus dan pajak 

merupakan sumber pendapatan negara. dan jika setuju dengan pernyataan 

tersebut dapat menjelaskan bahwa dapat dikatakan mempunyai kesadaran 

membayar pajak dan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

pajak. 

Hal ini konsisten dengan penelitian Putu dan Ni Ketut (2009) 

menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

 

4. Pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak wajib 

pajak pekerja bebas. 

Nilai koefisien pelaksanaan sanksi pajak sebesar 0,145 dengan 

arah positif, yang berarti semakin meningkat pelaksanaan sanksi pajak 

maka akan semakin mengalami peningkatan kepatuhan membayar pajak. 

Pada pelaksanaan sanksi pajak mempunyai nilai signifikan 

sebesar 0,435 dengan arah positif, itu berarti pelaksanaan sanksi pajak 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib 

pajak pekerja bebas. 
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Pada penelitian Putut dan Ni Ketut ini hasil akan pelaksanaan 

sanksi pajak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mana pada 

penelitian sebelumnya mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pajak 

  

5. Tingkat Penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib 

pajak pekerja bebas. 

Koefisien tingkat penghasilan mempunyai nilai 0,609 dengan arah 

positif, yang berarti semakin meningkatnya tingkat penghasilan, maka 

tingkat kepatuhan membayar pajak juga semakin mengalami 

peningkatan. 

Pada variabel tingkat penghasilan ini mempunyai nilai signifikan 

yang rendah sebesar 0,029 dengan arah positif hal ini menunjukan bahwa 

semakin meningkatnya tingkat penghasilan, maka akan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. 

Karakteristik penghasilan yang berkisar antara Rp 160 juta - Rp 

250 juta mempunyai probabilitas pengaruh tingkat penghasilan yang 

dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 

Pada penelitian Sri Rustiyaningsih (2008) dengan menjelaskan 

tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil data dan pembahasan hipotesis dengan bantuan 

program  SPSS 16.0 for windows dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempunyai nilai 

signifikan < 5% menjelaskan bahwa mempunyai pengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas. Penelitian ini 

mempunyai arah positif, jadi semakin meningkatnya pengetahuan dan 
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pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin meningkat 

kepatuhan membayar pajak. 

2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memunyai nilai 

signifikan > 5% yang menjelaskan bahwa memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas. 

Penelitian ini mempunyai arah negatif yang menjelaskan bahwa semakin 

rendah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan maka akan 

semakin mengalami penurunan kepatuhan membayar pajak wajib pajak 

pekerja bebas. 

3. Kesadaran membayar pajak memiliki nilai signifikan < 5% yang berarti 

bahwa mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib 

pajak pekerja bebas. Pada penelitian ini mempunyai arah negatif yang 

menunjukan bahwa semakin rendah kesadaran membayar pajak maka 

akan mengalami penurunan kapatuhan membayar pajak wajib pajak 

pekerja bebas. 

4. Pelaksanaan sanksi pajak mempunyai nilai signifikan > 5% yang berarti 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 

wajib pajak pekerja bebas. Mempunyai arah positif yang menjelaskan 

bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan sanksi pajak maka semakin 

meningkatnya kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas. 

5. Tingkat penghasilan memiliki nilai signifikan < 5% yang berarti ada 

pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas. 

Mempunyai arah positif semakin menigkatnya tingkat penghsilan maka 

akan semakin mengalami peningkatan dalam kepatuhan membayar pajak 

wajib pajak pekerja bebas. 
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