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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BOYOLALI 

 

Abstrak   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Boyolali. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 wajib pajak. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan convenience sampling. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan 

dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Kesadaran wajib pajak dan pelayanan 

fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. 

Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabilitas variabel kepatuhan wajib 

pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. 

 

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 

sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer 

awareness, tax authority’s services, tax socialization and tax sanctions on taxpayer 

compliance. This research is a quantitative study using primary data obtained from 

a questionnaire. The population in this study was individual taxpayers at KPP 

Pratama Boyolali. The number of samples in this study was 96 taxpayers. The 

sampling technique used a convenience sampling approach. The analytical method 

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

knowledge, tax socialization and tax sanctions have a significant effect on 

individual taxpayer compliance at KPP Pratama Boyolali.  Taxpayer awareness and 

tax authority’s services do not affect taxpayer compliance at KPP Pratama Boyolali. 

The coefficient of determination shows that the variability of taxpayer compliance 

variables can be explained by tax knowledge, taxpayer awareness, tax authority’s 

services, tax socialization and tax sanctions. 

 

Keywords: tax knowledge, taxpayer awareness, tax authority’s services, tax 

socialization, tax sanctions and taxpayer compliance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. 

Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Pajak 
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merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara 

(APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan 

(Rahayu, 2010). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar 

selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan 

bukan pajak (Resmi, 2016). Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan 

penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah. Perbaikan-perbaikan dan 

perubahan mendasar dari waktu ke waktu dalam segala aspek perpajakan terus 

dilakukan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan memberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan self 

assessment system yang artinya sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku 

yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib 

pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat 

menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila wajib pajak 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta kegunaan pajak dengan baik 

dan benar. Membangun kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk semakin memaksimalkan penerimaan negara dari sektor 

perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan 

transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang 

berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara 

ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan 

melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban 

menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam 

bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau 

tahunannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan membuat 

wajib pajak memahami tentang perpajakan, sehingga akan menimbulkan 

banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya 
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secara rutin dan tepat waktu. Wajib pajak dikatakan patuh apabila mengetahui apa 

yang menjadi kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang perpajakan. 

Penelitian Ermawati dan Afifi (2018) juga memberikan bukti empiris bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran 

wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan 

mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan 

pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Dengan 

begitu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus yang baik akan menciptakan kepuasan kepada wajib pajak 

dalam pelaksanaan perpajakan, sehingga akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Erlina, dkk. (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar 

pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral 

terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis 

penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang 

ditetapkan. Dalam penelitian Nurdyastuti dan Penawan (2018) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak 

yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda 

dan mempersulit kepengurusan administratif. Pengenaan sanksi perpajakan kepada 

wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Jaelani, dkk. 

2017). Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi 

pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Siahaan dan 

Halimatusyadiah, 2018). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah satu 

variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan. Alasan menambah variabel 

pengetahuan perpajakan adalah karena dengan pengetahuan perpajakan 

menunjukkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai informasi 

pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Boyolali. Alasan pemilihan KPP 

Pratama Boyolali karena pertumbuhan dan perkembangan Boyolali sebagai 

penyangga industrialisasi diwilayah Surakarta dan juga banyak dibukanya kawasan 

desa wisata di setiap kecamatan sedikit banyak akan meningkatkan taraf hidup 

penduduknya yang secara tidak langsung akan meningkatkan penyerapan pajak, 

baik instansi maupun perorangan. Dengan demikian potensi pajak yang besar akan 

menumbuhkan kepatuhan akan pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali 

dalam membayar pajak wajib pajak. 

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan 

pengolahan data hasil penelitian menggunakan pendekatan statistik. Pendekatan ini 

bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis dan memberikan informasi 

atau penemuan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan tujuan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Boyolali. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

convenience sampling yang merupakan metode pengambilan sampel yang mudah 

diperoleh dan mampu menyediakan informasi (Sugiyono, 2013), artinya siapa saja 

yang dapat memberikan informasi baik secara sengaja atau tidak sengaja kebetulan 

bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan 
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data jumlah wajib pajak yang tercatat di Wilayah KPP Pratama Boyolali sampai 

dengan tahun 2019. 

2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan melakukan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak 

orang pribadi di wilayah KPP Pratama Boyolali. Pengumpulan data untuk 

penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. 

Pernyataan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pernyataan menyangkut 

fakta dan pendapat responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab 

pernyataan dengan memilih dari sejumlah alternatif.   

2.4 Metode Analisis Data 

2.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

KWP = α + β1PENG + β2KES + Β3FIS + Β4SOS + Β5SANG + e  (1) 

Keterangan: 

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak 

a  = Konstanta 

β1 – βn = Koefisien Regresi 

PENG = Pengetahuan Perpajakan 

KES = Kesadaran Wajib Pajak 

FIS  = Pelayanan Fiskus 

SOS = Sosialisasi Perpajakan 

SANG = Sanksi Perpajakan 

e = Eror 

2.4.2 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Uji statistik F juga digunakan untuk mengetahui model regresi 

simultan memenuhi goodness of fit atau tidak dengan mengetahui tingkat 

signifikansi Fhitung lebih besar dari Ftabel berarti model yang digunakan 
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adalah goodness of fit. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

(Ghozali, 2013). 

b. Koefisien Determinasi ( Uji R2) 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

c. Uji Statistik t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan level of 

significance 0,05 (𝛼 = 5%) yaitu, jika nilai sig. < 0,05 maka, hipotesis 

diterima. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien  Std. Error Sig. 

Konstan 6,011 3,613  

Pengetahuan Perpajakan 0,414 0,128 0,002 

Kesadaran Wajib Pajak -0,198 0,120 0,101 

Pelayanan Fiskus -0,153 0,125 0,224 

Sosialisasi Perpajakan 0,254 0,121 0,039 

Sanksi Perpajakan 0,833 0,127 0,000 

 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

KWP = 6,011 + 0,414PENG - 0,198KES - 0,153FIS + 0,254SOS + 

0,833SANK + e      (2) 

a. Nilai konstanta bernilai 6,011 yang berarti nilai tersebut menyatakan bahwa 

apabila variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan) dianggap konstan, 

maka rata-rata pencapaian kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 6,011. 
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b. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif yaitu 0,414. 

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan 

maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah 

pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. 

c. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak bernilai negatif yaitu -0,198. 

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak 

maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Sebaliknya semakin rendah 

kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

d. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus bernilai negatif yaitu -0,153. Hal ini 

dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka kepatuhan 

wajib pajak semakin menurun. Sebaliknya semakin rendah pelayanan fiskus 

maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

e. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan bernilai positif yaitu 0,254. Hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan maka 

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah 

sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. 

f. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan bernilai positif yaitu 0,254. Hal ini 

dapat diinterpretasikan bahwa semakin paham tentang sanksi perpajakan maka 

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah rendah 

pemahaman tentang sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin 

menurun. 

g. Nilai error adalah 3,613 yang berarti menyatakan bahwa tingkat kesalahan atau 

penyimpangan yang mungkin tidak diketahui dalam model regresi adalah 

sebesar 3,613. 

3.2 Uji Hipotesis  

Tabel 2. Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

12,944 2,31 0,000 Fixed Model  

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai Fhitung
 
sebesar 12,944 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 2,31 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari α  = 0,05 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai 

(fixed) dengan datanya. 

Tabel 3. Hasil Uji koefisien determinasi (R2) 

Model Adjusted R2 Simpulan 

Regresi 0,386 Terdapat Variasi Variabel Dependen 

 

Hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai adjusted 

R2 sebesar 0,386. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel independen dalam 

penelitian ini yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 38,6%. 

Sementara sisanya sebesar 61,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian ini.  

Tabel 4. Hasil Uji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Simpulan 

Pengetahuan Perpajakan 3,237 1,989 0,002 H1 Diterima 

Kesadaran Wajib Pajak -1,658 1,989 0,101 H2 Ditolak 

Pelayanan Fiskus -1,226 1,989 0,224 H3 Ditolak 

Sosialisasi Perpajakan 2,091 1,989 0,039 H4 Diterima 

Sanksi Perpajakan 6,585 1,989 0,000 H5 Diterima 

 

Penjelasan untuk masing-masing hubungan regresi variabel independen 

adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk variabel pengetahuan 

perpajakan nilai t hitung adalah 3,237 dan probabilitas sebesar 0,002 dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%) yang didapat t tabel (1,989). 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan 3,237 lebih besar dari 

1,989 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel pengetahuan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk variabel kesadaran wajib 

pajak nilai t hitung adalah -1,658 dan probabilitas sebesar 0,101 dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%) yang didapat t tabel (1,989). 
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Tabel 4.21 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak -1,658 lebih kecil dari 

1,989 atau 0,101 lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel kesadaran wajib 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

c. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk variabel pelayanan fiskus nilai 

t hitung adalah -1,226 dan probabilitas sebesar 0,224 dengan menggunakan 

batas signifikansi 0,05 (α = 5%) yang didapat t tabel (1,989). Tabel 4.21 

menunjukkan bahwa pelayanan fiskus -1,226 lebih kecil dari 1,989 atau 0,224 

lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

d. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk variabel sosialisasi perpajakan 

nilai t hitung adalah 2,091 dan probabilitas sebesar 0,039 dengan menggunakan 

batas signifikansi 0,05 (α = 5%) yang didapat t tabel (1,989). Tabel 4.21 

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan 2,091 lebih besar dari 1,989 atau 

0,039 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel sosialisasi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

e. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk variabel sanksi perpajakan 

nilai t hitung adalah 6,585 dan probabilitas sebesar 0,000 dengan menggunakan 

batas signifikansi 0,05 (α = 5%) yang didapat t tabel (1,989). Tabel 4.21 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan 6,585 lebih besar dari 1,989 atau 0,000 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3.3 Pembahasan  

3.3.1 Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Berdasarkan hasil analisis data di atas, variabel pengetahuan perpajakan memiliki 

tingkat signifikansi lebih kecil dari p-value 0,05 yaitu sebesar 0,002. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

karena wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan. Sehingga 

pengetahuan tentang perpajakan akan membuat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi juga semakin baik. Artinya asumsi dalam teori agensi yang menyatakan, 

apabila wajib pajak memahami bahwa pajak yang dipungut pemerintah bertujuan 
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untuk menguntungkan pemerintah, negara maupun dirinya sendiri, maka wajib 

pajak tersebut akan cenderung patuh. Secara empiris, hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) serta Lianty, 

dkk. (2017) menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan perpajakan yang 

dipahami wajib pajak makan akan semakin besar pula kesadaran wajib pajak orang 

pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.   

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, variabel kesadaran wajib pajak memiliki 

tingkat signifikansi lebih besar dari p-value 0,05 yaitu sebesar 0,101. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki ego tinggi akan selalu 

mementingkan diri sendiri, sehingga dalam hal kesadaran perpajakan menjadi tidak 

akan patuh, bisa saja dengan melakukan penghindaran pajak maupun sejenisnya. 

Ada tidaknya kesadaran wajib pajak atau besar kecilnya kesadaran wajib pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat tidak terlalu 

memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan 

hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. Secara empiris, hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) menyatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak yang rendah akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak juga menjadi rendah. Jadi, ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam 

perpajakan, maka tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. 

3.3.3 Pelayanan Fiskus Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, variabel pelayanan fiskus memiliki tingkat 

signifikansi lebih besar dari p-value 0,05 yaitu sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak menjadi 

jaminan patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. 

Jadi, walaupun fiskus sudah memberikan pelayanan yang baik tidak mempengaruhi 

kepatuhan dalam membayar pajak. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Syadiah (2018) serta Suyanto dan 

Pratama (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

3.3.4 Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, variabel sosialisasi perpajakan memiliki 

tingkat signifikansi lebih kecil dari p-value 0,05 yaitu sebesar 0,039. Hal ini 

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak 

sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi pajak dapat merubah cara berpikir sesorang dari yang sebelumnya tidak 

patuh menjadi patuh dalam membayar pajak. Artinya semakin sering pemerintah 

atau fiskus melakukan sosialisasi pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak akan dapat ditingkatkan jika 

kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tepat, untuk itu maka diperlukan upaya 

kegiatan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia dan kerjasama lintas sektor yang lebih baik. 

Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nurdyastuti dan Penawan (2018) serta Dharma dan Suardana (2014) menyatakan 

bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

3.3.5 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat 

signifikansi lebih kecil dari p-value 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi pajak yang 

diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, maka semakin 

tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak bisa merubah 

kebiasaan sesorang menjadi patuh membayar pajak. Dan ketika pemahaman wajib 

pajak atas sanksi pajak bertambah, maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib 

pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak akan meningkat. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) dan diperkuat 

oleh Amran (2018), Nurdyastuti dan Penawan (2018), Jaelani, dkk. (2017), 

Fitrianingsih, dkk. (2018), serta Warouw, dkk. (2015) menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena 

sanksi pajak merupakan alat untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak. 

    

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Hal ini menunjukkan semakin 

tinggi pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

b. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Boyolali karena kesadaran wajib pajak memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,101 lebih besar dari p-value 0,05. 

c. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Boyolali karena variabel pelayanan fiskus memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0,224 lebih besar dari p-value 0,05.  

d. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Boyolali. Hal ini menunjukkan semakin sering kegiatan 

sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. 

e. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Boyolali. Hal ini menunjukkan semakin berat sanksi pajak yang 

diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, maka 

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukan beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
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a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti 

dan menambah jumlah responden.  

b. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah metode lain diluar kuesioner 

seperti wawancara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada data kuesioner.  

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan wajib pajak secara 

keseluruhan, sehingga hasilnya dapat digunakan secara luas. 
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