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PAJAK, PENERAPAN E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing, dan pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP 

Pratama Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 87 

responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh 

melalui hasil proses pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak dan 

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, 

Penerapan e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 

Abstract 

This study aims to determine the effect tax service, tax compliance costs, tax sanctions, 

the application of e-filing, and tax knowledge on compliance with individual taxpayers. 

The approach used in this study is a quantitative approach. This research was conducted 

at the KPP Pratama Surakarta. The number of samples used in this study were 87 

respondents. The data used in this study is primary data. Data obtained through the 

results of the data collection process using a questionnaire. The data analysis technique 

used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax 

sanctions and the application of e-filing have an influence on taxpayer compliance. 

Whereas the quality of service, tax compliance costs and tax knowledge have no 

influence on taxpayer compliance. 

Keywords: Tax  Service, Tax Sanctions, Tax Compliance Cost, Application of e-Filing, 

Tax Knowledge, Taxpayer Compliance . 

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk  membiayai pengeluaran pemerintah 

dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan 

bukan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan 

kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan yang termasuk 
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penerimaan bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan 

sita, percetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, 

penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan 

pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan 

menjadi andalan penerimaan negara sampai saat ini. Penerimaan pajak pun semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi 

pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mendukung 

berbagai sasaran sebagai berikut: (1) Penagihan sumber dana dari sektor swasta ke 

sektor pemerintah; (2) Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas 

penghasilan (vertical equity) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan 

sama (horizontal equity); (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan 

perluasan kesempatan kerja. Begitu besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, 

pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. 

Untuk menunjang penerimaan negara di bidang pajak perlu didukung dengan 

pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Pelayanan yang baik terhadap wajib pajak 

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan dalam kewajibannya membayar pajak. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh agar wajib pajak memperoleh pelayanan informasi perpajakan dengan 

baik adalah dengan adanya website resmi dari Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya 

website resmi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk 

mengetahui berbagai informasi terkait pajak. Kurangnya responsif dari institusi 

pelayanan pajak dalam memberikan informasi tentang pajak dan melayani kebutuhan 

wajib pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap 

institusi pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang masih dinilai kurang tanggap dalam 

menghadapi pertanyaan dan keluhan dari wajib pajak membuat wajib pajak merasa 

bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tugas pajaknya. 

 Sistem self assesment yang dianut Indonesia mewajibkan setiap wajib pajak 

yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri untuk 

ber-NPWP. Setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, 

membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat 

Pemberitahuan/SPT) di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Bila wajib pajak tersebut 

terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib 
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Pajak tersebut dikenai sanksi pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak 

yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi 

administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada 

pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Untuk sanksi pidana dapat berupa 

denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak 

yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap 

memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu fenomena yang berkembang di 

Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak 

wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Dengan 

melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan sunset policy, yaitu 

kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi 

perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007).  

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Semakin besar biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak 

patuh. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak 

(tax compliance cost) dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1.) Biaya Uang (Money Cost), 2.) 

Biaya Waktu (Time Cost), 3.) Biaya Pikiran (Psychological Cost). Semakin tinggi tax 

compliance cost (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan 

wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Putu Rara Susmita dan Ni 

Luh Supadmi (2016) dengan perbedaan yang terdapat pada sampel dalam penelitiannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak 
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2. METODE PENELITIAN

        2.1 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

      Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam 

wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang masih aktif dan terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan metode Convenience Sampling atau sampel yang mengambil secara 

acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama. 

Pemilihan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat 

dijangkau oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dengan kriteria sebagai 

berikut 

1) Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan menggunakan e-

filing

2) Bertempat tinggal di wilayah Surakarta

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

(Ridwan,2005:65) dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 10%, 

Berdasarkan data dari KPP Pratama Surakarta, tercatat sebanyak 100.188 wajib 

pajak orang pribadi efektif. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah sebagai 

berikut: 

n   
 

   (e )

n   
       

           (    )

n   
       

    

n = 99,9 

Dibulatkan menjadi 100 

2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama 

(1)
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Surakarta. Sumber data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner secara langsung 

kepada wajib pajak sebagai responden. 

2.3 Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional 

2.3.1 Kualitas Pelayanan 

Variabel kualitas pelayanan diukur menggunakan 5 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Rosvitawati (2012). Indikator  pengukuran yang dipakai 

mencakup: 

a. Pelayanan pajak dengan baik.

b. Memperlakukan wajib pajak secara adil tanpa pandang bulu.

c. Membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

d. Memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.

e. Kepuasan dengan kualitas pelayanan fiskus pajak saat ini.

2.3.2 Sanksi Perpajakan 

Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan 7 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Susmita dan Supadmi (2016). Indikator  pengukuran yang 

dipakai mencakup: 

a. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas.

b. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

c. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.

d. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya

pelanggaran yang sudah dilakukan.

f. Sanksi pajak dihitung sesuai keterlambatan pembayaran.

g. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

2.3.3 Biaya Kepatuhan Pajak 

Variabel biaya kepatuhan pajak diukur menggunakan 6 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Susmita dan Supadmi (2016). Indikator  pengukuran yang 

dipakai mencakup: 

a. Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.
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b. Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax,

biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan

pelaporan SPT.

c. Meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan SPT.

d. Membutuhkan waktu dalam pelatihan pegawai dan penyesuaian prosedur

lainnya jika ada perubahan aturan perpajakan.

e. Merasakan dampak psikologis jika melakukan kesalahan dalam pengisian

SPT.

f. Ada rasa stress dan dampak psikologis lainnya jika melakukan pengajuan

keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang.

2.3.4 Penerapan E-Filing 

Variabel penerapan e-filing diukur menggunakan 6 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Susmita dan Supadmi (2016). Indikator  pengukuran yang 

dipakai mencakup: 

a. Mengoperasikan e-Filing sesuai kebutuhan.

b. Manfaat e-Filing.

c. Kemudahan tampilan e-Filing.

d. Kegunaan e-Filing.

e. Pelayanan sistem e-Filing.

f. Kepuasan dalam menggunakan e-Filing.

2.3.5 Pengetahuan Perpajakan 

Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan 4 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Handayani et al (2011). Indikator  pengukuran yang dipakai 

mencakup: 

a. Pengenaan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Pemahaman tarif pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi KPP.

d. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari pelatihan.

2.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak 

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Handayani et al (2011). Indikator  pengukuran yang dipakai 

mencakup: 



7 

a. Pemahaman peraturan pajak

b. Telah melakukan perhitungan pajak dengan benar

c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar,

d. Kepatuhan dalam mengisi SPT.

e. Kepatuhan melaporkan SPT tepat waktu.

f. Tidak memiliki tunggakan.

2.4 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

regresi berganda yang bertujuan untuk menguji apakah kualitas pelayanan, 

sanksi perpajakan, penerapan e-filing, biaya kepatuhan pajak dan pengetahuan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebelum dilakukan uji 

hipotesis maka dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas 

untuk mengukur seberapa handal kuesioner dapat digunakan dan setelah 

pengujian tersebut dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan 

uji f, uji determinasi (R
2
) dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan

maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai 

berikut.  

KWP   α   β KP   β SP   β3BKP   β4PeF   β5PP   ε  

Keterangan: 

KWP  = Kepatuhan Wajib Pajak      

α  = Konstanta   

β  = Koefisien regresi   

KP  = Kualitas Pelayanan 

SP   = Sanksi Perpajakan 

BKP = Biaya Kepatuhan Pajak 

PeF    = Penerapan e-Filing 

PP       = Pengetahuan Perpajakan 

Ɛ         = Eror 

(2)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang masih aktif 

dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kuesioner yang disebar 

sejumlah 100  kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali 100  dan kuesioner yang 

dapat di olah sejumlah 87 

Tabel 1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

1. Jumlah kuesioner yang disebar

2. Jumlah kuesioner tidak kembali

3. Jumlah kuesioner yang kembali

4. Jumlah kuesioner tidak lengkap

5. Jumlah kuesioner yang dapat diolah

100 

0 

100 

13 

87 

Total Kuesioner 100 

Respon Rate 100% 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel dalam 

penelitian ini. Statistik diskriptif dalam penelitian ini memberi gambaran tentang 

variabel-variabel yang dapat dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean) 

dan standar deviasi. Hasil statistik diskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

  N       Minimum     Maximum      Mean    

Std. Deviation 

  Kepatuhan Wajib Pajak 87 13,00 30,00 23,678 3,2689 

  Kualitas Pelayanan 87 12,00 25,00 20,402 2,8993 

  Sanksi Perpajakan 87 17,00 35,00 27,494 3,2809 

  Biaya Kepatuhan Pajak 87 17,00 30,00 24,046 3,4368 

     Penerapan E-Filing 87 16,00 30,00 23,345 3,0721 

  Pengetahuan 

Perpajakan  
87 10,00 20,00 15,724 2,0213 

    Valid N (listwise) 87 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib 

pajak memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum 30, mean sebesar 23,678 dan nilai 
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standar deviasi sebesar 3,2689. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai minimum 

12, nilai maksimum 25, rata-rata 20,402 dan standar deviasi sebesar 2,8993. Variabel 

sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 17, nilai maksimum 35, rata-rata 27,494 

dan standar deviasi sebesar 3,2809. Variabel biaya kepatuhan pajak memiliki nilai 

minimum 17, nilai maksimum 30, rata-rata 24,046 dan standar deviasi sebesar 

3,4368. Variabel penerapan e-filing memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, 

rata-rata 23,345 dan standar deviasi sebesar 3,0721. Variabel pengetahuan 

perpajakan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 20, rata-rata 15,724 dan 

standar deviasi sebesar 2,0213. 

3.2 Uji Kualitas Data 

3.2.1 Uji Validitas 

Alat uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut). Teknik yang 

digunakan adalah pearson corelation product moment. Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid. Hasil uji validitas kuesioner dengan menggunakan program SPSS 20.0 adalah 

sebagai berikut : 

3.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Item rhitung rtabel Keterangan 

KWP1 

KWP2 

KWP3 

KWP4 

KWP5 

KWP6 

0,746 

0,807 

0,743 

0,740 

0,654 

0,780 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.3 Kualitas Pelayanan 

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Item rhitung rtabel Keterangan 

KP1 

KP2 

KP3 

KP4 

KP5 

0,558 

0,833 

0,755 

0,794 

0,688 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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3.4 Sanksi Perpajakan 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan 

Item rhitung rtabel Keterangan 

SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

SP5 

SP6 

SP7 

0,743 

0,690 

0,750 

0,681 

0,718 

0,727 

0,580 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.5 Biaya Kepatuhan Pajak 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Biaya Kepatuhan Pajak 

Item rhitung rtabel Keterangan 

BKP1 

BKP2 

BKP3 

BKP4 

BKP5 

BKP6 

0,655 

0,737 

0,578 

0,626 

0,678 

0,737 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.6 Penerapan E-Filing 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Filing 

Item rhitung rtabel Keterangan 

PEF1 

PEF2 

PEF3 

PEF4 

PEF5 

PEF6 

0,803 

0,648 

0,706 

0,674 

0,719 

0,635 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.7 Pengetahuan Perpajakan 

Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan 

Item rhitung rtabel Keterangan 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

0,606 

0,722 

0,827 

0,629 

0,235 

0,235 

0,235 

0,235 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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3.8 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali,2011). Reliabilitas instrumen penelitian diuji 

menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau 

reliabel (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 

20.0 didapatkan hasil uji reliabilitas untuk variabel kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam tabel 4.9 berikut ini disajikan hasil uji 

reabilitas. 

Tabel 9 

Hasil Uji Reliabilitas Data 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Level Cronbach's 
Keterangan 

Alpha 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,835 0,600 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,777 0,600 Reliabel 

Sanksi Perpajakan 0,824 0,600 Reliabel 

Biaya Kepatuhan Pajak 0,737 0,600 Reliabel 

Penerapan E-Filling 0,787 0,600 Reliabel 

Pengetahuan Perpajakan 0,627 0,600 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.9 Uji Normalitas 

Suatu penelitian yang menggunakan model regresi  membutuhkan uji 

normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

p-value, apabila nilai p- value> 0,05, maka dapat  dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal, dan apabila jika p- value< 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa 

data tidak berdistribusi normal 
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Tabel 10 

Hasil Uji Normalitas Data 

Kolmogorov-

Smirnov 

Sig (2-tailed) p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,756 0,616 p > 0,05 Data 

terdistribusi 

normal 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.10 Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Tabel 11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,459 2,177 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sanksi Perpajakan 0,318 3,145 Tidak terjadi multikolinearitas 

Biaya Kepatuhan Pajak 0,701 1,427 Tidak terjadi multikolinearitas 

Penerapan E-Filling 0,358 2,794 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pengetahuan Perpajakan 0,553 1,810 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF berada 

sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai tolerance mendekati 1 atau di atas 0,1. 

Dengan demikian dapat disimpulkan juga model regresi tersebut bebas 

multikolinearitas. 

3.11 Uji Heterokedastisitas  

Tabel 12 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Sig. p-value Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,907 p>0,05 Bebas heteroskedostisitas 

Sanksi Perpajakan  0,846 p>0,05 Bebas heteroskedostisitas 

Biaya Kepatuhan Pajak 0,904 p>0,05 Bebas heteroskedostisitas 

Penerapan E-Filling 0,885 p>0,05 Bebas heteroskedostisitas 

Pengetahuan Perpajakan 0,726 p>0,05 Bebas heteroskedostisitas 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai p>0,05 atau tidak 

signifikan pada α 5%  yang berarti bahwa tidak ada masalah heteroskedostisitas 

pada penelitian ini. 
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3.12 Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. Perhitungan model regresi linear berganda dilakukan dengan SPSS 

20.0. Analisis ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh dari variabel kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing dan 

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.13 

Tabel 13 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel B T Sig. Keterangan 

(Constant) 

Kualitas Pelayanan 

Sanksi Perpajakan 

Biaya Kepatuhan Pajak 

Penerapan E-Filling 

Pengetahuan Perpajakan 

 -1,743 

 0,186 

 0,319 

 0,091 

 0,422 

 0,121 

1,664 

2,688 

1,187 

3,530 

0,825 

0,100 

0,009 

0,239 

0,001 

0,412 

H1 ditolak 

H2 diterima 

H3 ditolak 

H4 diterima 

H5 ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.13 secara sistematis dapat 

ditulis persamaannya sebagai berikut: 

KWP = -1,743 + 0,186 KP + 0,319 SP + 0,091 BKP + 0,422 PEF +0,121 PP + ɛ 

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar -1,743 menunjukkan bahwa jika variabel independen

yaitu kualitas pelayanan, kualitas, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak,

penerapan e-filling, dan pengetahuan perpajakan diasumsikan tidak ada, maka

kepatuhan wajib pajak akan sebesar -1,743.

b. Koefeisien regresi pada variabel kualitas pelayanan sebesar 0,186 tanda positif

menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan meningkat, maka kepatuhan

wajib pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila kualitas

pelayanan menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

c. Koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,319, tanda positif

menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan

wajib pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila sanksi

perpajakan menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.
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d. Koefeisien regresi pada variabel biaya kepatuhan pajak sebesar 0,091, tanda

positif menunjukkan bahwa apabila biaya kepatuhan pajak meningkat, maka

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila

biaya kepatuhan pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan

menurun.

e. Koefeisien regresi pada variabel penerapan e-filling sebesar 0,422, tanda positif

menunjukkan bahwa apabila penerapan e-filling baik, maka kepatuhan wajib

pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila penerapan e-filling

buruk, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun

f. Koefeisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,121, tanda

positif menunjukkan bahwa apabila pengetahuan perpajakan meningkat, maka

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila

pengetahuan perpajakan menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan

menurun.

3.13 Pembahasan 

a) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis perta ma dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel kualitas pelayanan yaitu sebesar 

1,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,100 > 0,05 sehingga H1 ditolak 

artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya baik atau tidaknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak, tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara 

Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), Made Adi Mertha Prabawa (2012) yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

b) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi 

perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji t pada variabel sanksi perpajakan yaitu sebesar 2,688 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 sehingga H2 diterima yang berarti 
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bahwa sanksi perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya, tegasnya sanksi perpajakan sudah diterapkan, sehingga mempengaruhi 

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dalam mematuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta telah memahami tentang hukum perpajakan akan memilih untuk 

patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang akan lebih banyak 

merugikannya. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu 

Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), Arabella Oentari Fuadi dan Yenni 

Mangonting (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 

c) Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis ketiga membuktikan bahwa biaya kepatuhan pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil uji t pada variabel biaya kepatuhan pajak yaitu sebesar 1,187 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,239 > 0,05 sehingga H3 ditolak yang berarti 

bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Artinya, tinggi atau rendahnya biaya kepatuhan pajak yang dibebankan 

kepada wajib pajak, hal itu tidak mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam mematuhi kewajiban 

perpajakannya.. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu 

Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) dan Arabella Oentari Fuadi dan 

Yenni Mangonting (2013)  yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

d) Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis keempat membuktikan bahwa penerapan e-filling 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

uji t pada variabel penerapan e-filling yaitu sebesar 3,530 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H4 diterima yang berarti bahwa 

penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, 
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penerapan e-filling telah diterapkan dengan baik oleh para wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga kepatuhan wajib pajak 

meningkat. 

Hal ini terjadi karena penerapan e-filling dinilai memudahkan para wajib 

pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, manfaat penerapan e-

filing antara lain: pelaporan SPT Online dapat dilakukan dengan cepat karena 

melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara 

realtime, dapat melakukan e-Filing pajak kapanpun dan dimanapun wajib 

pajak berada selama terhubung dengan internet, penggunaan aplikasi yang 

begitu mudah (user friendly), wajib pajak dapat melakukan monitoring secara 

realtime dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara 

Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), Sari Nur Hidayah (2015) bahwa 

penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya. 

e) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis kelima membuktikan bahwa pengetahuan 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu 

sebesar 0,825 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,412 > 0,05 sehingga H5 

ditolak yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib. Artinya, pengetahuan dan pemahaman perpajakan 

yang disosialisasikan oleh KPP Pratama Surakarta tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Fernando dan Anton Warisman 

(2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu (2015) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing, dan 

pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga

H1 ditolak.

b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2

diterima.

c. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sehingga H3 ditolak.

d. Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4

diterima.

e. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sehingga H5 ditolak.

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang 

dialami. Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan 

melakukan penelitian maupun para pembaca. Keterbatasan pada penelitian ini 

semoga tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai dan dapat diatasi oleh peneliti 

selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner

dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga memungkinkan

bahwa jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang

sebenarnya dikarenakan kondisi tertentu masing-masing responden.

b. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen sehingga

hasil penelitian ini belum maksimal untuk variasi terhadap variabel

dependen.

c. Lingkup penelitian terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, dan waktu
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yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas, sehingga hasilnya tidak 

dapat dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya. 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang 

bermanfaat diantaranya: 

a. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan 

menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam 

penelitian ini. 

b. Lingkup penelitian dan waktu penelitian yang digunakan terbatas, diharapkan 

pada peneliti selanjutnya untuk menambah wajib pajak orang pribadi dan badan 

di kantor pajak yang lain serta menambah waktu penelitian yang digunakan. 

c. Kualitas pelayanan dan Penyuluhan atau Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan 

oleh KPP Pratama Surakarta seharusnya lebih ditingkatkan lagi, serta Biaya 

Kepatuhan Pajak lebih diminimalisir agar wajib pajak konsisten dalam 

melakukan kewajibannya membayar pajak.  
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