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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem 

perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner ini dibagikan kepada 100 

responden, tetapi hanya 97 responden yang mengisi kuesioner tersebut dengan 

lengakap. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan 

metode Convinience sampling dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda. 

Berdasarakan hasil analisis yang telah dilakauakan peneliti menunjukan 

bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, dan kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. Sedangkan efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. 

  

Kata kunci : Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 

efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan. 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pajak merupakan penerimaan terbesar, kurang lebih 2/3 dari penerimaan 

negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan 

publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan 

merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, 

khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalakan. Penerimaan dari sumber 

daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan 

tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini 

mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan sedemikian bertambahnya 

jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunya. Pajak diharapkan dapat 

terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar 

(Widayati dan Nurlis, 2010). 

Undang-undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para 

wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka 

sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seseorang wajib 

pajak yang bersekala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas 

pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. 

Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan 

pihak-pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber 

dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan 

petugas pajak ( Widayati dan Nurlis, 2010). 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

1. Kemauan Membayar Pajak  

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela 

untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh 

barang atau jasa (Widaningrum, 2007) dalam (Widayati dan Nurlis 2010). 



 
 

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006) 

dalam (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor- faktor apa saja yang 

mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun penjelasan 

untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut : 

1. Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan 

hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam 

keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk 

melakukan kewajiban. Ketidakmaunya wajib pajak melakukan kewajiban 

tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak 

tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak 

pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk 

membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). 

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak wajib pajak. 

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

sesorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat memalaui pendidikan 

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami 

peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 

2011). 



 
 

H3 : Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

3. Efektifitas Sistem Perpajakan 

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah 

tercapai. Melalui perpajakan yang baru yang berbasis internet, wajib pajak 

dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan 

tepat. Apabila wajib pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang 

baru, wajib pajak akan dimudahkan dalam pemabayaran pajaknya. Wajib 

pajak hanya perlu membuka situs Ditjen pajak dan mengisi kolom isian 

yang sudah disediakan (Widayati dan Nurlis, 2010). 

H3 : Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara 

terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi 

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

yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya 

(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). 

H4 : Kualitas pelayana berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

 

 

 

 



 
 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi sebagai objek penelitian yaitu sekumpulan data-data yang 

memenuhi syarat yang berhubungan dengan penelitian, untuk dipelajari 

dan selanjutnya diambil kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diKantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong waib pajak 

efektif. Alasan pemilihan populasi ini karena wajib pajak orang pribadi 

efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya  

( Sekaran,2009 dalam Probondari,2013). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang mempunyai 

ciri yang sama dengan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (Sekaran,2009 

dalam Probondari). 

Tenik/Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah 

Convinience sampling, dengan responden yang digunakan adalah wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas  di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surakarta dan masih tergolong wajib pajak efektif. Populasi responden 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebanyak 84.145 dan 

berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel yang saya ambil sebanyak 100 

kuesioner/elemen pada tahun 2013. 

 



 
 

Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel – variabel yang diukur tersebut adalah : 

a. Variabel Dependen  

1) Kemauan Membayar Pajak (KMU) 

Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item 

pernyataan kemauan bayar pajak yang dikembangkan oleh Widyawati 

dan Nurlis (2010). Kemauan membayar pajak dalam penelitian ini 

dimaksudkan sebagai persiapan responden yang berkaitan dengan 

konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang 

diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat 

pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak 

dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak (Widyawati dan 

Nurlis, 2010). Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (a). 

Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak (b). Dokumen yang 

diperlukan dalam membayar pajak(c). Informasi mengenai cara dan 

tempat pembayaran pajak(d.) Informasi mengenai batas waktu 

pembayaran pajak (e). Membuat alokasi dana untuk membayar pajak. 

b. Variabel Independent  

1) Kesadaran membayar pajak (KSD) 

Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari 

penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari empat 

pernyatan. Indikator yang digunakan penelitian yaitu: (1). Pajak 

merupakan bentuk partisipasi dalam menjunjung pembangunan 

negara(2). Penundaan pembayaran pajak dan penggunaan beban pajak 

sangat merugikan negara(3). Pajak ditetapkan dengan undang–undang 



 
 

dan dapat dipaksakan(4). Membayar pajak tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dibayar akan merugikan negara. 

2) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak (PPTP) 

Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari 

penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari empat item 

pernyataan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 

Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran 

perpajakan (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan 

tarif pajak (3)Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui 

sosialisasi dan (4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui 

training. 

3) Efektifitas Sistem Perpajakan (ESP) 

Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari 

penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari lima item 

pernyataan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 

Pembayaran pajak melalui e-Banking (2) Penyampaian SPT melalui e-SPT 

dan e-Filling (3) Penyampaian SPT melalui drop box (4) Update peraturan 

pajak terbaru secara online melalui internet dan (5) Pendaftaran NPWP 

melalui e-register. 

4) Kualitas Pelayanan (KP) 

Viriabel ini diukur dari lima item pernyataan, indikor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Fikus memberikan pelayanan 

dengan baik (2) Fikus memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban 

WP (3) Fikus menentukan tarif pajak secara adil (4) Fiskus 

memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan (5) Fikus 

memberikan kepuasan pelayanan kepada WP. 



 
 

Dalam penelitian ini responden mengisi jawaban yang dianggap 

paling tepat. Jawaban diukur dengan likert scale yang digunakan oleh 

Handayani,dkk (2012) yang berdimensi 5 skala, yaitu: Skala (1) Sangat 

Tidak setuju, Skala (2) Tidak Setuju, Skala (3) Netral, Skala (4) Setuju, 

dan Skala (5) Sangat Setuju. 

Model Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel 

independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

KMU = α + β1 KSD + β2 PPTP + β3 ESP + β4 KP+ e 

 

Dimana : 

KMU : Kemauan Membayar Pajak 

α : Konstanta 

β : Koefisien Regresi 

KSD : Kesadaran Membayar pajak 

PPTP : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan 

ESP : Efektifitas Sistem Perpajakan 

KP : Kualitas Pelayanan 

e    : Eror 

 

 



 
 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Diskripsi Responden 

   
Keterangan Responden 

Presentase 

(%) 

Jenis kelamin 

  Laki-Laki 55 56,7% 

perempuan 42 43,3% 

Jumlah 97 100% 

Usia (tahun) 

  25-35 tahun 45 46,4% 

36-45 tahun 38 39,2% 

46-55 tahun 13 13,4% 

> 56 tahun 1 1% 

Jumlah 97 100,00% 

Jenjang Pendidikan 

  SD 2 2,1% 

SMP 6 6,2% 

SMA 33 34% 

S1 49 50,5% 

> S1 7 7,2% 

Jumlah 97 100,00% 

Pendapatan/tahun 

  25-100 jt 37 38,1% 

110-250 jt 25 25,8% 

260-500 jt 27 27,8% 

510-1M 8 8,3% 

Jumlah 97 100,00% 

Pekerjaan 

  Dokter 9 9,3% 

Pedagang 39 40,2% 

Jasa 17 17,5% 

Fotografer 9 9,3% 

Notaris 14 14,4% 

Apoteker 9 9,3% 

Jumlah 97 100,00% 

 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan Corected Item - Total 

Correlation untuk butir pertanyaan variabel kesadaran membayar pajak memiliki 



 
 

nilai r hitung > r tabel (0,198) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaa dalam kuesioner KSD dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel maka Corected 

Item - Total Correlation untuk butir pertanyaan variabel pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,198) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaa dalam kuesioner PPTP 

dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel maka Corected 

Item - Total Correlation untuk butir pertanyaan variabel efektifitas sistem 

perpajakan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,198) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua pertanyaa dalam kuesioner ESP dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel maka Corected 

Item - Total Correlation untuk butir pertanyaan variabel kualitas pelayanan 

memiliki nilai r hitung > r tabel (0,198) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaa dalam kuesioner KP dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas pada tabel menunjukan bahwa semua kuesioner 

dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dari 

perhitungan semua menunjukan variabel penelitian ini reliabel. 

C. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas menunjukan nilai Kolmogrov-smirniv sebesar 0,689 

dan nilai p-value sebesar 0,730 yang lebih besar dari α + 0,05 (0,730>0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi terdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 



 
 

Dari hasil perhitungan menunjukan bahwa semua variabel bebas yang 

memiliki tolerancelebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas memiliki nilai 

VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala 

multikolinieritas dalam model regresi ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil perhitunga pada menunjukan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena t hitung lebih besar dari α (p>0,05). Jadi secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketidak samaan varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

D. Regresi Berganda 

 Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda yang 

dapat disusun sebagai berikut : 

 KMU = 11,202+0,030 KSD+0,007 PPTP+0,292 ESP+0,093 KP+e 

E. Uji f 

 Besarnya nilai F hitung adalah 3,211 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,016<0,05 berarti model penelitian ini sudah fix. 

F. Uji t dan Hipotesis 

Kesadaran membayar pajak memperoleh niai thitung  = 0,172 dengan 

nilai p-value sebesar 0,864. Sedangkan ttabel  pada taraf signifikansi 5% adalah 

sebesar 1,66071. Dikarenakan thitung   < ttabel  (0,172  < 166071 ) denga p < 0,05, 

maka H1 ditolak. Artinya kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh 

terhadap kemauan  membayar pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

memperoleh niai thitung  =  0,040 dengan nilai p-value sebesar 0,968. Sedangkan 

ttabel  pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,66071. Dikarenakan thitung  < 

ttabel (0,040 <1,66071) denga p < 0,05, maka H2 ditolak artinya pengetahuan dan 



 
 

pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

Efektifitas sistem perpajakan memperoleh niai thitung  = 2,817 dengan 

nilai p-value sebesar 0,006. Sedangkan ttabel  pada taraf signifikansi 5% adalah 

sebesar 1,66071. Dikarenakan thitung > ttabel  (2,817 > 166071) denga p < 0,05, 

maka H3 diterima artinya efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. 

Kualitas pelayanan memperoleh niai thitung = 0,965 dengan nilai p-

value sebesar 0,337. Sedangkan ttabel  pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 

1,66071. Dikarenakan thitung > ttabel  (0,965>1,66071) denga p < 0,05, maka H4 

ditolak artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 

Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh kesadaran 

membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak diperoleh nilai thitung 

sebesar 0,172 dan p-value sebesar 0,864, dengan p<0,05 maka H1 ditolak. 

Artinya kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak.  

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan  

  Berdasarakan hasil perhitungan tentang pengaruh pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar 

pajak diperoleh nilai thitung sebesar 0,040 dan p-value sebesar 0,968, 

dengan p<0,05 maka H2 ditolak. Artinya pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. 

3. Pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 



 
 

Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh efektifitas sistem 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,817 dan p-value sebesar 0,006, dengan p<0,05 maka H3 diterima. 

Artinya efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak   

Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kemauan membayar pajak diperoleh nilai thitung sebesar 0,965 dan 

p-value sebesar 0,337, dengan p<0,05 maka H4 ditolak. Artinya kualitas 

pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.  

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 

A. Kesimpulan  

Berpijak pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 

diperoleh nilai thitung  sebesar 0,172 dan p-value sebesar 0,864, dengan 

p<0,05 maka H1 ditolak. Artinya kesadaran membayar pajak tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak diperoleh nilai thitung  sebesar 0,040 dan 

p-value sebesar 0,968, dengan p<0,05 maka H2 ditolak. Artinya 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

3. Pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,817 dan p-value sebesar 0,006, dengan 

p<0,05 maka H3 diterima. Artinya efektifitas sistem perpajakan mempunyai 

pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak diperoleh 

nilai thitung  sebesar 0,965 dan p-value sebesar 0,337, dengan p<0,05 maka H4 



 
 

ditolak. Artinya kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak.  

B. Keterbatasan 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitiannya, 

diantaranya : mengenai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas ini terlalu banyak jenis pekerjaannya, sehingga sulit untuk 

menspesifikasikan jenis pekerjaanyanya tersebut.  

C. Saran 

  Faktor kesdaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahamana tentang 

peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. untuk itu membutuhkan kerja keras dari Kantor 

Pelayanan Pajak untuk lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisasi kepada wajib 

pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan. Dengan 

demikian dapat membantu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajak.  
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