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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pajak Pratama Surakarta). 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survei, yaitu dengan cara 

mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuestioner. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang berada di lingkungan KPP 

Surakarta dan diambil dengan teknik convinience sampling. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Motivasi membayar pajak  berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t yang mana menunjukan 

nilai thitung  -2,034 lebih besar daripada ttabel -1,984 dengan nilai signifikansi 0,045 < α= 0,05. 

(2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung  1,101 lebih kecil dari pada ttabel 

1,984 dengan nilai signifikansi 0,274 > α= 0,05. (3) Persepsi atas efektivitas sistem 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, 

yang mana menunjukan nilai thitung 3,328 lebih besar dari pada ttabel 1,984 dengan nilai 

signifikansi 0,001 < α= 0,05. (4) Persepsi petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung -6,711 lebih 

besar dari pada ttabel -1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05. (5) persepsi terhadap 

kriteria wajib pajak patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan 

dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung 13,165 lebih besar dari pada ttabel 1,984 

dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05. Dari keseluruhan hasil analisis, H1, H3, H4 dan H5 

terdukung secara statistik, sedangkan H2 tidak terdukung secara statistik. 

 

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan, 

persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi terhadap petugas pajak, 

persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya, semula dari sistem 

official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai 

dengan sekarang. Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk 

menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka kepatuhan merupakan hal yang penting dari sistem 

self-assessment. Menurut Sulistyono (2011), permasalahan pajak di Indonesia terus 

berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga 

negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak 

wajib pajak usaha pribadi yang tidak melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan besaran 

penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih 

kategori cukup rendah yakni 40 persen, jika dibandingkan dengan negara maju yang 

mencapai 80 persen (Tempo, 2009). Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 

Kondisi tersebut juga ditemui pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surakarta. 

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

skripsi ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei Pada Kantor Pajak 

Pratama Surakarta)”. 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi membayar pajak, 

pengetahuan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi terhadap 

petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan 

pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak 

terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan 

(www.pajakonline.com). 

 

 

2. Motivasi Membayar Pajak 

Motivasi membayar pajak adalah kesadaran, kejujuran dan hasrat untuk 

membayar pajak secara sukarela, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam 

membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak (Ghoni, 

2011). 

3. Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di 

bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, 

obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai 

dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009). 

4. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan 

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengertian penginterpretasian 

sesorang atau organisasi atas kualitas dan kuantitas suatu sistem perpajakan yang ada 

atau sedang berlaku (Widayati dan Nurlis, 2010) 

 

5. Persepsi Terhadap Petugas Pajak 

Persepsi terhadap petugas pajak itu sendiri adalah penginterpretasian individu atau 

badan dalam melihat apakah petugas pajak sudah melayani wajib pajak dengan benar 

sesuai prosedur apa belum (Widayati dan Nurlis, 2010). . 

6. Persepsi Atas Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak masih menganggap kriteria 

wajib pajak patuh ini terlalu sulit dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 

(Gardina dan Haryanto, 2006). Penelitian Gardina dan Haryanto (2006) menunjukkan 

http://www.pajakonline.com/
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bahwa ada perbedaan persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh terhadap 

kriteria wajib pajak patuh. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survei, yaitu 

dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuestioner. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2010 : 90). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta. 

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010:58). Sampel yang diambil adalah wajib pajak pribadi yang 

berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan bersedia dijadikan 

objek penelitian. Dalam melakukan penarikan sampel, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan convinience sampling. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuestioner yang 

diberikan kepada wajib pajak pribadi yang berada di wilayah Surakarta secara langsung 

kepada responden. Adapun kuestioner tersebut dapat dijadikan untuk mendapatkan 

informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran  

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang di 

definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan 

hak perpajakan (Ghoni, 2011). Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari lima indikator 

yakni: (1) Ketepatwaktuan penyampaian SPT.  (2) Kelengkapan pengisian formulir 
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SPT. (3) Kebenaran perhitungan pajak. (4) Kebenaran pengisian dokumen SSP. (5) 

Tidak pernah tindak pidana di bidang perpajakan. 

2. Variabel Independen 

a. Motivasi Membayar Pajak 

Motivasi membayar pajak adalah kesadaran, kejujuran dan hasrat untuk membayar 

pajak secara sukarela, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam 

membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak 

(Ghoni, 2011). Motivasi membayar pajak ditinjau dari empat indikator yakni: (1) 

Kepatuhan wajib pajak. (2) Manfaat pembayaran pajak. (3) Akibat tidak membayar 

pajak. (4) Kemudahan administrasi dari DJP. 

b. Pengetahuan Perpajakan  

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di 

bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, 

obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, 

sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009). Pengetahuan 

perpajakan ditinjau dari enam indikator yakni: (1) Kepemilikan NPWP. (2) 

Pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban sebagai WP. (3) Pengetahuan dan 

pemahaman sanksi perpajakan. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, 

PKP dan tarif pajak. (5) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

dari sosialisasi KPP. (6) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dari 

training perpajakan. 

c. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan 

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan penginterpretasian sesorang 

atau organisasi atas kualitas dan kuantitas suatu sistem perpajakan yang ada atau 

sedang berlaku (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi atas efektivitas sistem 
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perpajakan ditinjau dari lima indikator yakni: (1) Pelaporan melalui e-SPT dan e-

Filling. (2) Pembayaran melalui e-Banking. (3) Penyampaian SPT melalui drop box. 

(4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet.                 

(5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari 

website pajak. 

d. Persepsi Terhadap Petugas Pajak 

Persepsi terhadap petugas pajak diartikan sebagai penginterpretasian individu atau 

badan dalam melihat apakah petugas pajak sudah melayani wajib pajak dengan 

benar sesuai prosedur apa  belum (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi terhadap 

petugas pajak ditinjau dari lima indikator yakni: (1) Aparat petugas pajak mampu 

menegakkan aturan perpajakan. (2) Aparat harus bisa bekerja secara jujur. (3) 

Aparat tidak mempersulit wajib pajak. (5) Aparat dapat bersikap adil. (6) Aparat 

mampu menjelaskan prosedur tata cara pembayaran pajak. 

e. Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh digunakan untuk mengukur persepsi 

wajib pajak tentang kriteria yang ditetapkan untuk menjadi wajib pajak patuh apakah 

kriteria yang ditetapkan  sudah sesuai atau kah belum sesuai yang diharapkan wajib 

pajak (Ghoni, 2011). Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh ditinjau dari empat 

indikator yakni: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. (2) Tidak mempunyai 

tunggakan pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan. (4) 

Tertib pembukuan dalam dua tahun terakhir. 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji 

reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedasitas), dan uji hipotesis (uji R
2
, Uji F, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji 

t). 



 

 

7 

 

F. Hasil penelitian dan pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut: 

Variabel Koefisien 

Regresi 

t Sig 

(constant) 5,563 7,413 0,000 

Motivasi Membayar Pajak 
-0,228 

-2,034 0,045 

Pengetahuan Perpajakan 
0,047 

1,101 0,274 

Persepsi atas Efektifitas 

Sistem Perpajakan 0,256 

3,328 0,001 

Persespsi Terhadap Petugas 

Pajak -0,923 

-6,711 0,000 

Persepsi Terhadap Kriteria 

Wajib Pajak Patuh 1.098 

13,165 0,000 

R
2           

= 0,500 
 

 Fhitung= 18,811 

Adj. R = 0,474   Sig    = 0,000 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji regresi linear berganda diatas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

KP = 5,563 - 0,228 MP + 0,047 PP +  0,256 PEP - 0,923 PPP +   

1,098 PKP+ e  

Keterangan:  

KP = Kepatuhan wajib pajak 

MP  = Motivasi membayar pajak 

PP  = Pengetahuan perpajakan 

PEP = Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

PPP    = Persepsi terhadap petugas pajak 

PKP  = Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh 

b0…. b5             = Koefisien Regresi 
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e  = Standart Error 

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan bahwa α = 

5,563 artinya jika tidak terdapat motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan, 

persepsi atas efektivitas perpajakan, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi 

terhadap kriteria wajib pajak patuh pada dasarnya kepatuhan wajib pajak tetap terjadi 

peningkatan. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi membayar pajak (MP) adalah -

0,228 yang ditunjukan dengan nilai b1 = -0,228 dengan parameter negatif yang artinya 

motivasi membayar pajak ternyata tidak menjamin meningkatnya kepatuhan wajib 

pajak. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (PP) adalah 

adalah 0,047 yang ditunjukan dengan nilai b2=  0,047 dengan parameter positif yang 

artinya peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

 Nilai koefisien untuk regresi untuk variabel persepsi atas efektivitas sistem 

perpajakan (PEP) adalah 0,256 yang ditunjukan dengan nilai b3= 0,256 dengan 

parameter positif yang artinya peningkatan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan 

akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi terhadap petugas pajak (PPP) 

adalah b4= -0,923 dengan parameter negatif yang artinya  persepsi wajib pajak yang 

baik terhadap petugas pajak ternyata tidak menjamin meningkatnya kepatuhan wajib 

pajak. 
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Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak 

patuh (PKP) adalah b5= 1.098 dengan parameter positif yang artinya peningkatan 

persepsi kriteria wajib pajak patuh akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

G. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Motivasi membayar pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t yang mana menunjukan nilai thitung  = -2,034 lebih besar 

daripada ttabel = -1,984 dengan nilai signifikansi 0,045 < α= 0,05. Oleh karena itu H1 

terdukung secara statistik. 

2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung  =1,101 lebih kecil dari 

pada ttabel =1,984 dengan nilai signifikansi 0,274 > α= 0,05. Oleh karena itu H2  tidak 

terdukung secara statistik. 

3. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung =3,328 

lebih besar dari pada ttabel =1,984 dengan nilai signifikansi 0,001 < α= 0,05. Oleh 

karena itu H3  terdukung secara statistik. 

4. Persepsi petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan 

dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung = -6,711 lebih besar dari pada ttabel = -

1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05. Oleh karena itu H4  terdukung secara 

statistik. 

5. Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t, yang mana menunjukan nilai thitung =13,165 
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lebih besar dari pada ttabel =1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05. Oleh 

karena itu H4 tidak terdukung secara statistik.. 

H. Keterbatasan  

1. Penelitian hanya menggunakan variabel motivasi membayar pajak, pengetahuan 

perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi terhadap petugas pajak 

dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh. 

2. Penelitian ini menggunakan metode survei, jadi wajib pajak/responden itu adalah yang 

bisa ditemui pada waktu tersebut, sehingga tidak semua wajib pajak dapat dimintai 

pendapatnya. 

2. Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian 

terhadap  model penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel-variabel lain 

yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2. Pada penelitian mendatang diharapkan menggunakan metode observasi, jadi wajib 

pajak bisa dipantau satu persatu. 
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