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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak antara lain penerapan e-filling, tingkat pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Populasi dari penelitian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan insidental sampling. Jumlah sampel pada 

penelitian ini yaitu 70 sampel. Metode pengumpulan data primer yang digunakan 

adalah survei kuesioner. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, 

penerapan e-filling, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman 

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze and provide empirical evidence that affecting 

taxpayers to pay taxes on the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Factors 

that are expected to have an influence on an taxpayer compliance is include the 

application of e-filling, the level of understanding of taxation, awareness of 

taxpayers and tax sanctions.The population of this research is the individual 

taxpayer in the region of KPP Pratama Surakarta. Sampling was done by 

insidental sampling technique. The number of samples was determined as many as 

70 people from the number of individual taxpayers who are on territory of KPP 

Pratama Surakarta. Primary data collection metod used is the method of 

questionnaire survey using the media. In the study, the hypothesis was tasted 

using multiple regression.The results of this study indicate that tax sanctions 

affect taxpayer compliance. Meanwhile, the application of e-filling, the level of 

understanding of taxation, awareness of taxpayers does not affect taxpayer 

compliance. 

 

Keyword : Taxpayer Compliance, E-Filling Application, Understanding of 

Taxation Level, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh 

pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi 

teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal 

tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang 

diharapkan dari sektor pajak. Negara mentargetkan penerimaan pajak yang 

ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp. 1.565,8 triliun (RAPBN, 2016). 

Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah 

Direktorat Jendral Pajak, karena pajak merupakan penerimaan keuangan 

negara utama, maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan 

dengan peran aktif dari Wajib Pajak (Maman et al., 2015). 

Masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh atas pentingnya kontribusi 

pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara 

dan pembangunan nasional. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya 

mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan 

juga peran aktif dari para wajib pajak. Peran serta tanggung jawab wajib pajak 

inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya 

pembangunan nasional. 

Kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan 

berdampak pada besarnya penerimaan negara maupun daerah, karena penerimaan 

pajak negara dan daerah saling berkaitan. 

Kesadaran membayar pajak tidak menimbulkan sikap patuh, taat, dan 

disiplin semata, tetapi diikuti sikap kritis, kesadaran, kepedulian sukarela wajib 

pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor sangat penting dalam 

hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Zulaekha, 2012). Tetapi 

dalam praktiknya, pemungutan pajak di Indonesia masih sulit dijalankan sesuai 

harapan. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih 

sangat rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak diantaranya, kurangnya kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai 

seorang wajib pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, 
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kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan pembangunan 

infrastruktur yang kurang merata. 

Seorang wajib pajak yang mendukung terhadap tindakan kepatuhan pajak 

akan cenderung untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula 

sebaliknya, seorang wajib pajak yang bersikap negatif atau tidak mendukung 

terhadap tindakan kepatuhan wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk 

tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak. 

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya 

menurut (Agustiningsih, 2016) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

penerapan e-filling, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. 

Menurut Tiraada (2013) dalam penelitiannya variabel kesadaran wajib pajak, 

sanksi perpajakan dan sikap fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak.  

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini diambil judul Pengaruh 

Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 

dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada 

Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta). 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti lebih 

menekankan pada aspek pengukuran yang objektif dengan menjabarkan 

pengukuran ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden/wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini menjadi penentu sampel yang diambil. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling insidental. Menurut Sugiyono (2008), sampling insidental adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
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dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Teknik 

pengambilan sampel didasarkan pada kesediaan responden untuk menerima dan 

mengisi kuisioner secara lengkap. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis pertama 

dari hasil penelitian ini membuktikan, bahwa penerapan e-filling tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 

t pada variabel penerapan e-fillingyaitu sebesar 0,512 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,610 sehingga H1 ditolak artinya penerapan e-filling tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara statistik signifikan pada taraf signifikansi 

5%.  

Hal ini disebabkan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

modernisasi perpajakan dan upaya KPP Pratama Surakarta dalam melakukan 

sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada individu, kelompok maupun instansi 

mengenai program e-filling belum cukup maksimal dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maman et al. 

(2015), bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling belum maksimal karena 

masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan e-filling yang menjadi kendala 

bagi wajib pajak. Kendala pada penerapan aplikasi e-filling yang dialami wajib 

pajak diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

modernisasi perpajakan, khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling, 

masyarakat belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya 

bagi wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakannya. 

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak, Hipotesis kedua dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat 

pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel tingkat pemahaman perpajakan yaitu 

sebesar 1,639 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,106 sehingga H2 ditolak yang 

berarti bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak secara statistik signifikan.  
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Hal ini disebabkan, karena kurangnya perhatian dari KPP Pratama 

Surakarta dalam hal meningkatkan sosialisasi penerapan pajak bagi negara dan 

manfaat lain yang diperoleh dari pajak agar masyarakat lebih memahami tentang 

perpajakan, sehingga masyarakat mematuhi akan pajak yang berlaku. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sochi 

(2015), bahwa pada kenyataannya masyarakat secara umum masih membutuhkan 

perhatian dari DJP untuk lebih memberi pemahaman pajak, sehingga wajib pajak 

mematuhi pajak, karena apabila perhatian lebih sering dilakukan secara 

menyeluruh tentang wajib pajak kepada lapisan masyarakat diharapkan kepatuhan 

pajak dari masyarakat akan tumbuh lebih baik. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hipotesis ketiga dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar -1,268 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,209  sehingga H3 ditolak yang berarti bahwa 

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara 

statistik signifikan.  

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, 

mengakui, menghargai dan menaati kewajiban perpajakannya. Kenyataannya 

tidak terjadi pada wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini, 

karena wajib pajak belum sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai 

penerimaan negara untuk pembangunan negara, sehingga manfaat yang akan 

didapatkan oleh masyarakat akan terhambat pula, jadi kesadaran bukan faktor 

utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak. 

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) 

yang menyatakan bahwa faktor kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis 

keempat dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 
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t pada variabel sanksi perpajakan yaitu sebesar 2,720 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,008 sehingga H4 diterima yang berarti bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara statistik signifikan. Artinya, 

tegas atau tidaknya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, hal itu tidak 

mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surakarta dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. 

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban 

perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena 

tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam 

usahanya menyelundupkan pajak. 

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara 

sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi 

sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. 

4.  PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan e-

filling, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi 

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: Penerapan e-filling tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 ditolak., Tingkat pemahaman 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 

ditolak, Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga H3 ditolak, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sehingga H4 diterima. 

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 
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semoga tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai dan dapat diatasi oleh 

peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 

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 reponden, Penelitian ini hanya menggunakan 

beberapa variabel independen, sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk 

variasi terhadap variabel dependen, Lingkup penelitian terbatas hanya pada wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Surakarta, dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas, sehingga 

hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang 

bermanfaat diantaranya: Peneliti diharapkan mengawasi pengisian kuesioner 

dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang diperoleh sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya, Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah 

variabel independen dan menambal sampel penelitian untuk membuktikan 

kembali variabel dalam penelitian ini, 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. 
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