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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer melalui 

kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Populasi dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pusat. 

Sampel yang dipilih adalah 150 responden dengan teknis Purposive Sampling. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data didapatkan dari 

kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan regresi linear berganda, dengan 

SPSS versi 24. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diajukan, penelitian ini menunjukan 

bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan adjusted R Square sebesar 46,8%. Secara Parsial, hasil penelitian ini 

menunjukan hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, 

modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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EFFECT OF TAXPAY AWARE AWARENESS, MODERNIZATION 

OF TAX SYSTEMS AND TAX SANCTIONS ON COMPULSORY 

TAX PERSONAL TAX IN KPP PRATAMA CENTRAL JAKARTA 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to determine and analyze the influence of taxpayer awareness, 

tax system modernization, and tax sanctions on taxpayer compliance. The data used 

is the primary data through questionnaries that contain the answers of respondents. 

The population in this study are taxpayers registered in the Central Jakarta Tax 

Office. The selected sample is 150 respondents with technical Purposive Sampling. 

This research uses quantitative method where the data obtained from questionnaire. 

Analysis of research data using multiple linear regression, with SPSS version 24. 

 Based on the results of the analysis that has been done, this study shows that 

the taxpayer consciousness awareness, taxation system modernization, and sanctions 

taxation partially have a positive and significant effect on taxpayer’s preference with 

adjusted R square of 46,8%. Partially, the results of this study indicate that taxpayer 

awareness, modernization of taxation system and tax sanctions together have a 

positive and significant impact on taxpayer compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh 

dunia, baik bagi negara maju maupun bagi negara berkembang (Siti Kurnia 

Rahayu 2010:140). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan 

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan 

tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak di suatu Negara akan berkurang 

dan kepatuhan wajib pajak akan di pengaruhi oleh adanya beberapa faktor 

yaitu: kondisi sistem perpajakan di suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan dari tarif pajak itu sendiri. Beberapa faktor 

tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara kesinambungan agar 

tercapainya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi. Menurut 

(Tjaraka:2007 dalam Siti Kurnia Rahayu 2010). 

Fakta mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini di Indonesi 

masih sangat bermasalah. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan 

belum juga berhasil membenasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan 

pajaknya. Berdasarkan data Dirjen Pajak yang diambil dari media elektronik 
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yaitu pemeriksaanpajak.com per 28 Oktober 2017 dari 257 juta penduduk di 

Indonesia, yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (OP) sebanyak 30 

juta, dari total itu sebanyak 12,7 juta yang melaporkan SPT, dan dari total 

yang lapor hanya 1,5 juta yang membayar kelebihan dan kekurangan 

pajaknya. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai 

suatu sikap atau perilaku seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua 

kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari segi format dan 

materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin 

selalu membayar pajak secara penuh, tapi jika kewajiban tersebut dibayar 

terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat 

didefinisikan dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

perhitungan dan pembayaran tunggakan.  

Sedangkan agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus 

menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, 

tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan sedangkan kepatuhan 

perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun 

demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib yang 

memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau 

kepatuhan perpajakan. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, 
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sedangkan perpajakan adalah prihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah 

keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. 

Fakta yang terjadi mengenai kesadaran wajib pajak adalah tingkat 

kesadaran wajib pajak di Indonesia saat ini dalam membayar pajak di nilai 

masih kurang, dan masih ada masyarakat (wajib pajak) yang belum sadar 

dalam penyampaian SPT, dan masyarakat juga belum mengetahui pasti bahwa 

dalam membayar pajak dapat berpartisipasi dalam pembiayaan Negara. 

Permasalahan kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi (WPOP) di 

Indonesia menyebabkan adanya hambatan mengenai ketercapaian target 

penerimaan PPh yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi (PPh OP) yang tidak sesuai dengan ketetapan atau rencana yang sudah 

ada. 

Kesadaran wajib pajak atau fungsi dari perpajakan sebagai 

pembiayaan untuk Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai 

warga Negara di mana sebagai seseorang wajib pajak mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada 

paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan 

terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang 

melanggar Undang-Undang (tax avoide) maupun secara illegal yang 

melanggar Undang-Undang seperti penggelapan pajak (tax evasion). 

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila didalam masyarakat muncul 
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persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan 

petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak, pengetahuan yang tinggi tentang pajak pun turut andil dalam 

hal ini. Sebagai masyarakat yang patuh kesadaran wajib pajak atas fungsi 

perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Dengan didukung fenomena yang ada modernisasi sistem administrasi 

akan menunjukan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. 

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini 

dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem 

pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Kedua, pembayaran melalui e-

Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran 

dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang 

dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat 

diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya 

pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online 

melalui e-Registration dari website pajak yang akan memudahkan wajib pajak 

untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan 

adanya Account Representative (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang 
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mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib 

pajak berkonsultasi tentang perpajakan. 

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai 

sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah 

dijelaskan di atas, misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap 

bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat 

membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib 

pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filling dan kemampuan 

wajib pajak untuk menggunakan e-Filling masih minim. Pendaftaran NPWP 

secara online pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena 

kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya 

modernisasi sistem adaministrasi perpajakan yang akan selalu up to date 

sesuai perkembangan jaman. 

Selain itu, secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, 

metode dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan 

optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus 

diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM bukan semata-mata 

melakukan rasionalisasi pegawai karena sistem yang baik dan terbuka 

dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas (Darmin Nasution: 

2007). 
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Sedangkan di dalam perpajakan secara yang efektif agar wajib pajak 

menjadi wajib pajak yang patuh adalah dengan menerapkan sanksi tanpa 

pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen (Ilyas dan Burton:2010) 

pengertian sanksi itu sendiri adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, 

bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2011). Agar Undang-Undang dan 

peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya. Fenomena 

sanksi perpajakan sendiri di Indonesia mengenai permasalahan yang timbul 

tentang berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar dibayar oleh 

wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena 

masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban dalam melaksanakan 

pembayaran pajak pada Negara dengan tidak menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) di dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur 

waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja 

memanipulasikan data yang bertujuan untuk melakukan pembayaran pajak 

menjadi seefisien mungkin, atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan 

(SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi 

perpajakan yaitu berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan maupun sanksi 

pidana. 
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Kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem perpajakan serta 

sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan dapat berjalan beriringan, karena kepatuhan wajib pajak akan meningkat 

apabila adanya tiga hal tersebut. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai: 

 

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem 

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pusat”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

 Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Jakarta Pusat. 

 Kurangnya modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pusat. 

 Kurangnya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

di KPP Pratama Jakarta Pusat. 
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 Kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Jakarta Pusat masih harus di tingkatkan. 

 

C. Batasan Masalah 

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan 

masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas 

dan terfokus, maka diperlukan batasan masalah. Penelitian ini hanya 

memfokuskan pada kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini 

meneliti obyek penelitian yang berada di Jakarta. Penelitian ini dilakukan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pusat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian identifikasi masalah dan batasan masalah 

yang penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi? 

2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 
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3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi? 

4. Apakah kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi 

perpajakan secara bersama-sama berpenngaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, 

modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-

sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

a) Manfaat Akademik 

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan 

kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan 

pengentahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari 

pengelaman penelitian.  

b) Manfaat Praktis 

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, modernisasi 

sistem perpajakan dan sanksi perpajakan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori agensi atau teori keagenan adalah teori yang menyatakan 

adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) 

dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk sebuah 

kerja sama. Menurut Jansen dan Meckling (1976) yang telah dikutip oleh 

Winarto dan Widayat (2013) menyatakan huubungan keagenan sebagai 

sebuah kontrak dimana satu atau lebih principal menyewa orang lain 
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(agen), untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan 

mendeglasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada 

agen adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan 

tersebut menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan 

keinginan principal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (agenct 

conflict). Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk 

memaksimulkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai 

kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan 

mengorbankan kepentingan pemilik. 

Menurut (Eisenhardt: 1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat 

manusia yaitu:  

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest) 

2. Manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan  

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). 

Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara 

kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen, manajer 

memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian 

manajer memiliki hak mengelola dana investor (Ujianto dan Pramuka: 

2007). 
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Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah 

asumsi, yaitu: 

1. Asumsi tentang sifat manusia  

Menekan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri 

sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded 

rationality), dan tidak menyukai resiko (risk aversion). 

 

 

 

2. Asumsi tentang keorganisasian  

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota 

organisasi, efesiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya 

asimetri informasi antara principal dan agen. 

3. Asumsi tentang informasi 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa dipandang sebagai barang 

komoditi yang biasa diperjualbelikan. 

 

2. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak menurut Mohammad Zain (2007) 

adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 
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menghitung pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat pada 

waktunya. 

  Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa 

istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan 

dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan 

perpajakan nerupakaan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan 

ketentuan perpajakan.  

 Secara ringkas kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. 

 

a) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:138), yakni: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan 

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan; yakni sesuai isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga 

meliputi kepatuhan formal. 
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b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

 Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsih (2011:6), antara lain: 

a. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu: 

1) Official assessment system 

2) Self assessment system 

3) With holding system  

4) Sistem official system 

b. Kualitas pelayanan  

Menurut Boediono dalam Ni Luh (2006:34) “Pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya kepuasaan dan keberhasilan”. 

Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas 

dan instasi pemerintah di bidang pelayanan umum. 

2) Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana 

pelayanan sehingga pelayanan umum dapat 

diselenggarakan secara lebih berdaya dan berhasil guna 

(efektif dan efisien). 
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3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran 

serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lain. 

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan 4K, yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaraan, dan kepastian hukum. 

c. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan 

masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. 

Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin 

dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan 

melaksanakan kewajiban perpajakan, karena kurangnya 

pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang 

diterapkan. 

d. Tingkat penghasilan  

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. 

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar 

pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan terkait erat dengan besarnya 
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penghasilan, maka salah satu hal yang mempertimbangkan 

dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. 

 

c) Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu 

(2010:139) menyatakan bahwa: 

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri  

b. Kepatuhan untuk meyetorkan kembali surat pemberitahuan 

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang 

d. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan  

 

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan 

kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh 

Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan kriteria tertentu, Wajib 

Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
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c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau 

lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan 

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3(tiga) tahun 

beruturut-turut. 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun terakhir 

 

 

 

 

3. Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 

mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku 

serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Muliari:2011). 

 Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu 

sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, 

pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai 

dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan 
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ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga:2011 dalam 

Artiningsih:2013).  

 Menurut Widayati dan Nurlis (2010:5) dalam Simposium Nasional 

Akuntansi III di Purwokerto, kesadaran merupakan unsur yang ada di 

dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana mereka 

bertindak atau bersikap terhadap realitas. (Widayati dan Nurlis:2010) 

menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang 

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 

1) Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib 

pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 

pemungutan pajak yang dilakukan. 

2) Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau 

membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran 

pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya 

sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan Negara. 

3) Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang 

dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena 

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan 

merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.  
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Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela 

memberikan kontribusi dana untuk melaksanakan fungsi perpajakan 

dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan 

tepat jumlahnya dengan mengacu kesadaran bernegara, maka kesadaran 

perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan 

dalam memahami, merasakan, dan perilaku terhadap makna dan pajak itu 

sendiri. 

 

 

 

 

 

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

a. Pengertian Administrasi 

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip 

Yeremis T. Keban (2006:71) diartikan sebagai arahan, pemerintahan, 

kegiatan, mengarahkan, penciptaan dan mempresentasikan keputusan, 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual 

atau kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan 

sebagai arena dibidang kerja akademik dan teoritis. 
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 Administrasi menurut Sofa (2008) adalah proses 

penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok 

orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah 

ditentukan dan direncanakan sebelumnya. 

 

b. Pengertian Modernisasi 

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia 

(2008:924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah prosess 

pengeseran sikap mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat 

hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. 

Menurut Pandingan (2008) “modernisasi merupakan usaha 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya”. 

Hubungan antara modernisasi dengan tujuan utama administrasi pajak 

adalah adanya usaha yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan 

pajak yang baik melalui program pelayanan dan pengawasan. 

 

c. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Liberti 

Pandiangan (2008:7) menyatakan bahwa: “Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan adalah restruksi organisasi, dan 

penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi 
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komunikasi dan informasi dan penyempurnaan manajemen SDM. 

Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang 

ada di Indonesia.” 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa: 

“Modernisasi Administrasi Perpajakan merupakan bagian dari 

reformasi perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh 

pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan 

bidang pengawasan.” 

Program modernisasi ini dilakukan untuk mencapai empat 

sasaran utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, 

peningkatan kepatuhan sukarela, efisiensi administrasi. Penerapan 

sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang 

tinggi sehingga tidak merugikan pemerintah dan tidak terjadi 

pembentukan sikap. 

Dalam modernisasi administrasi yang terjadi perubahan 

mendasar menyangkut struktur administrasi ini lebih sederhana, 

rentang kendali lebih singkat dimana kantor pelayanan pajak juga 

menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini dimana pemeriksaan 

ditangani oleh unit yang berbeda antara lain kantor pemeriksaan dan 

penyidik pajak. 
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Selain adanya perubahan terhadap struktur organisasi terdapat 

juga berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan 

pelayanan kepada wajib pajak dengan cara mengoptimalkan 

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Fasilitas tersebut 

antara lain website, call center, e-filling, e-spt, online payment. 

Seddangkan tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab 

latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: 

a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax cmpliance) yang 

tinggi. 

b) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap 

administrasi perpajakan yang tinggi, dan 

c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang 

tinggi. 

 

1)  Aspek Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. 

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut 

Pandiangan (2008) telah terjadi paradigm dalam berbagai aspek 

yang berkaitan dengan perpajakan yakni: 

a) Restrukturisasi organisasi dan sistem kerja KPP 

Restruktusrisasi organisasi pada KPP dilakukan agar sistem 

kerjanya dapat menjadi efektif dan efisien maka dilakukannya 
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Resktrukturisasi, serta agar dapat mencapai tujuan organisasi 

yang di inginkan. 

b) Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak. 

Pelayanan perpajakan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

publik. Keputusan menteri Negara pendayagunaan aparatur 

Negara (Men-Pan) No 81 tahun 1993 dalam buku (Rahayu 

2010:134) mengartikan “pelayanan umum atau pelayanan 

publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang di 

laksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 

(BUMN/D) dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan peraturan undang-undang”. 

c) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

(e-system)  

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik 

adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi sistem 

administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi 

perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yaitu salah satunya dari teknologi informasi. 
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d) Perubahaan kode etik pegawai  

Good Governance merupakan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Good governance bercirikan adanya kode etik 

pegawai Dirjen Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 01/KMK.03/2007. 

 

d. Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi 

administrasi perpajakan bagi wajib pajak adalah simplicity, dimana alur 

pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan account representative 

certainity yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan 

perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta 

saksi pelayanan di KPP. 

5. Sanksi Perpajakan 

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada 

Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh 

Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu 

sendiri. 
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Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan 

(tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati 

perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. 

Menurut Mardiasmo (2011:47) Sanksi pajak merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi 

perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, 

dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib 

pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi 

(bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. 

Penegakan hukum dalam wajib pajak diwujudkan melalui 

pemberian sanksi yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi diperlukan 

untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, 

diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib 

Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa 

sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Arum,2012). 
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Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua 

macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

1) Sanksi Administrasi: 

a. Denda 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak 

ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarannya, denda 

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu presentasi dari jumlah 

tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada 

sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan 

dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana 

ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. 

 

b. Bunga 

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas 

pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih 

besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi dari suatu 

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban 

sampai dengan saat diterima dibayarkan.  
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Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga 

utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga 

utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga 

berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak 

tidak berdasarkan bunga majemuk. 

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok 

pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak 

hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga 

yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah 

diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali 

dengan disertai bunga lagi. 

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya 

adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya 

dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. 

 

 

c. Kenaikan 

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi 

berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib 

pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah 

pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi 

berupa kenaikan pada dasarnya di hitung dengan angka 
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presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang 

dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan 

biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung 

jumlah pajak terutang. 

 

2) Sanksi Pidana 

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 

macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. 

a. Denda Pidana 

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib 

pajak dan diancamkan juga kepada pejabat atau pihak ketiga 

yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak 

pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan 

 

 

b. Pidana kurungan  

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada pihak 

tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan 

kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidanan 

kurungan diancamkan kepada si pelanggar atau norma yaitu 



30 
 

ketentuannya sama denganyang diancamkan dengan denda 

pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda 

pidana sekian itu diganti dengan pidanan kurungan selama-

lamanya sekian. 

c. Pidana penjara  

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, 

merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara 

diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidanan penjara 

tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada 

pejabat dan wajib pajak. 

 Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan 

merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak 

menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, 

semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan 

semakin berat. 

 

6. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai 
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hak dan kewajiban pepajakan sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan perpajakan. Ilyas dan Burton (2010:197) 

menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU 

perpajakan, yaitu: 

1) Mendaftakan diri untuk mendapatkan NPWP 

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan 

bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada 

Direkotrat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2) Mengisi dan menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) 

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP 

menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat 

Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang 

rupiah dan mendatangani serta menyampaikannya ke kantor 

pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 

3) Membayar atau menyetor pajak 

Kewajiban Wajib pajak untuk membayar atau menyetor 

pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor 
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pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank 

Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain. 

4) Membuat pembukan atau pencatatan 

Bagi Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di 

Indonesia diwajibkan 36 membuat pembukuan, sesuai 

ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP. 

Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto 

dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

5) Menaati pemeriksaan pajak 

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, sesuai ketentuan 

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, tentunya Wajib 

Pajak menaati ketentuan pemeriksaan pajak. 

 

 

6) Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 

Kewajiban ini dilakukan Wajib Pajak terhadap pihak lain 

dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang PPh, 
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seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan ketentuan 

Undang-Undang PPN, Pajak yang telah dipotong atau 

dipungut tersebut harus disetorkan ke Kas Negara melalui 

bank. 

7) Membuat Faktur Pajak  

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur 

Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atay Jasa 

Kena Pajak, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 

PPN. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya 

pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Faktur Pajak 

tersebut bisa terbentuknya Faktur Pajak Standar yang isi 

dan bentuknya telah di tentukan oleh Direktur Jenderal 

Pajak, dan Faktur Pajak Sederhana yang di bentuknya 

dibuat sesuai kebutuhan Wajib Pajaknamun tidak 

bertentangan dengan elemen yang diatur Undang-Undang 

8) Melunasi Bea Materi 

Dalam Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 tahun 1985 

disebutkan bahwa Bea Materai merupakan pajak yang 

dikenakan atas dokumen. Dokumen-dokumen yang wajib 

dilunasi Bea Materainya adalah dokumen yang berbentuk: 

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 

tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
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perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; 

akta-akta notaris termasuk salinannya; akta-akta yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-

rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang lebih dari 

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang menyebutkan 

penerimaan uang; yang menyatakan pembukan uang atau 

penyimpanan uang dalam rekening bak; yang berisi 

pemberitahuan saldo rekening bank; yang berisi pengakuan 

bahwautang uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi 

atau diperhitungkan; surat berharga seperti wesel, promes, 

aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 

Rp1.000.000 (satu juta rupiah); efek dalam nama dan 

bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari 

Rp1.000.000 (satu juta rupiah). 

   Sedangkan hak Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu: 

1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus 

2. Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT 

4. Memperoleh Kembali kelebihan pembayaran pajak 

5. Mengajukan keberatan 

6. Mengajukan banding 
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7. Mengajukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib 

Pajak 

8. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak dalam hal-hal tertentu. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tabel berikut ini menunjukkan 

hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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No. 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Santi (2012) Pengaruh 

Kesadaran 

Perpajakan, 

Sikap Rasional, 

Lingkungan, 

Sanksi Denda 

dan Sikap Fiskus 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada 

WPOP di 

Wilayah KPP 

Pratama 

Semarang 

Kesadaran 

Perpajakan, Sikap 

Rasional, 

Lingkungan, 

Sanksi Denda, 

Sikap Fiskus dan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Kesadaran 

Perpajakan, Sikap 

Rasional, 

Lingkungan, Sanksi 

Denda dan Sikap 

Fiskus berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

pajak, baik secara 

parsial dan simultan 
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2. Tryana A. M. 

Tiraada 

(2013) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Perpajakan, 

Sanksi Pajak, 

dan Sikap Fiskus 

terhadap 

Kepatuhan 

WPOP di 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan 

Kesadaran 

Perpajakan, Sanksi 

Pajak dan Sikap 

Fiskus terhadap 

Kepatuhan WPOP 

Kesadaran 

Perpajakan, Sanksi 

Pajak, dan Sikap 

Fiskus terhadap 

Kepatuhan WPOP 

memiliki pengaruh 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di 

Kabupaten Minahasa 

Selatan 
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3. Irmayanti 

Mandewing 

(2014) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak pada 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

Makasar Utara 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan, 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Pengaruh Modernisasi 

Sistem Perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Makasar Utara 

4.  Rika 

Rahmadian, 

Murtedjo 

(2013) 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Fiskus dan 

Sanksi Pajak 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di KPP 

Pratama Jakarta 

Kembangan 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Fiskuss dan Sanksi 

Pajak, Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Fiskus dan Sanksi 

Pajak memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
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5. Widya K 

Sarunan 

(2015) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi dan 

Wajib Pajak 

Badan pada KPP 

Pratama Manado 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi dan Wajib 

Pajak Badan 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan memiliki 

pengaruh yang positif 

pada Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Wajib 

Pajak Badan 

 

C.  Kerangka Pemikiran  

1. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu 

melakukan sesuatu , individu tersebut akan mmemiliki keyakinan 

mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu 

tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak 

melakukannya. Santi (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 
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kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksaaan kewajiban 

perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara 

sangat diperlukan untuk meningkat kan kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Forest dan Sherffrin dalam Siti Kurnia Rahayu 

(2010:140) dan Irmayanti Madewing (2014), kepatuhan wajib pajak dapat 

dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi 

perpajakan suatu negara, pelayanan dapat diberikan kepada wajib pajak, 

penegak hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang 

berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting 

karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan 

sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang 

dilakukan oleh kantor pajak dimana akan mempengaruhi pula patuh 

tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal 

ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara 

mendatangi kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah 

memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri 

akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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3. Pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar 

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah 

jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang 

memberikan efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat 

(Mardiasmo, 2011:59). Dalam pelaksanaan sanki pajak, fiskus harus aktif 

dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak 

yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan Tryana 

A.M. Tiraada (2013). 

4. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem 

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di 

antaranya mengenai rendahnya kesadaran mereka tentang pentingnya 

pajak dan kurangnya sosialisasi adanya sistem administrasi yang semakin 

modern mendorong ditambahnya dengan masih banyaknya pelanggaran 

yang dilakukan. Sehingga pemfokusan pada penelitian ini adalah faktor di 

atas yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan tujuan 
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untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan. 

 

D. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh 

kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesaran wajib pajak, 

modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak diduga akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritas 

penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 

    Gambar 2.1 

       Desain Penelitian  
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi  

H2: Terdapat pengaruh signifikan modernisasi sistem perpajakan 

terhadapr kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi  

H4: Secara bersama-sama berpengaruh signifikan kesadaran wajib 

pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Metode penelitian menurut Sugiyono (2014) adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecehkan masalah. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survey yang bertujuan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah. Peneliti melakukan data seperti menyebar kuesioner, 

tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiono 2014). Menurut analisis 

jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kausal komparatif, 

penelitian ini berguna untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara dua 

variable atau lebih, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya. 

 

B. Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian terdapat empat variabel yang terdiri dari suatu 

variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam 
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penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel 

(Y), sedangkan variabel independen terdiri atas kesadaran wajib pajak (X1), 

modernisasi sistem perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3). Hubungan 

anatara kedua variabel tersebut naik turunnya variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh perilaku variabel independen yang artinya apabila salah satu 

variabel independen berubah maka akan mengakibatkan variabel independen 

ikut berubah. Dari penegertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

variabel penelitian berdasarkan judul dan landasan teori adalah: 

 

1. Variabel Dependen (Y) 

Menurut ugiyono (2014:59), variabel terikat atau variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kepatuhan 

perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya.  

Terdapat suatu variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
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ketentuan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan dalam 

suatu negara Siahaan (2005) 

2. Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2014:59), variabel bebas atau variabel 

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

Kesadaran wajib pajak yaitu adanya memiliki kesadaran 

pajak tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik 

mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib 

pajak akan sukarela membayar pajak tanpa paksaan. Siti 

Musyarofah dan Adi Purnomo (2008). 

b. Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu 

restrukturisasi direktorat jendral pajak dan instansi dibawahnya 

yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi 

perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini 

operasi organisasi secara nasional. Pandiangan (2008) 
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c. Sanksi Perpajakan (X3) 

Sanksi pajak merupkan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan diturutu/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan 

memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan 

akan lebih merugikannya. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

No. 

Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 

No. 

Kuisioner 

1.  Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X1) 

1. Wajib pajak mengetahui 

bahwa dengan patuh maka 

ikut berpartisipasi dalam 

Negara 

2. Kemauan wajib pajak 

untuk menghitung, 

membayar dan 

Ordinal 1 

 

 

 

2,3&4 
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melaporkan pajak sendiri 

3. Kesadaran dalam pajak 

adalah untuk dana 

pembangunan public 

4. Mengetahui ketentuan 

undang – undang 

perpajakan yang berlaku 

5. Memahami kewajiban 

perpajakan harus 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku 

6. Menghitung pajak sesuai 

dengan sistem ketentuan 

perpajakan yang berlaku 

7. Membayar pajak sesuai 

dengan sistem ketentuan 

pajak yang berlaku 

8. Melaporkan pajak sesuai 

dengan sistem ketentuan 

yang berlaku 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 
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2. Modernisasi 

Administrasi 

Sistem 

Perpajakan 

(X2) 

1. Perubahan struktur 

organisasi  

2. Pelayanan petugas pajak 

Account Representative 

(petugas pajak yang 

mengawasi dan melayani) 

3. Penerapan sistem 

administrasi perpajakan 

modern yaitu e-system 

4. Pembayaran pajak yang 

dilakukan secara online 

5. Adanya complain center 

(tempat pengaduan wajib 

pajak) 

6. Informasi yang diberikan 

oleh aparat pajak kepada 

wajib pajak 

7. Penerapan kode etik 

pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak 

8. Direktorat Jenderal Pajak 

Ordinal  1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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wajib memiliki SDM 

keahlian kompeten dalam 

perpajakan 

9. Sistem pelayanan yang 

baik antara wajib pajak 

dan aparat pajak 

10. Aparat pajak harus 

memiliki kejujuran dalam 

penerapan undang – 

undang  

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

3. Sanksi 

Perpajakan 

(X3) 

1. Pemahaman sanksi wajib 

pajak 

2. Wajib pajak harus 

memiliki tanggung jawab 

dan mengerti prosedur 

tentang sanksi 

3. Penerapan sanksi dapat 

meningkatkan kepatuhan 

4. Sanksi pajak merupakan 

alat control agar wajib 

pajak tidak melanggar 

Ordinal  1,2 

 

3,4 

 

 

 

5 

 

6 
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aturan perpajakan 

5. Aturan sanksi yang 

diberikan harus jelas dan 

tegas 

6. Wajib pajak akan 

diberikan sanksi sesuai 

dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku 

7. Denda keterlambatan 

pelaporan SPT (Surat 

Pemberitahuan Tahunan) 

Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi adalah Rp 

100.000,- 

8. Wajib pajak akan diberi 

sanksi pidana jika dengan 

sengaja memperlihatkan 

dokumen palsu atau 

dipalsukan  

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

4. Kepatuhan 

Wajib  Pajak 

1. Pendaftaran wajib pajak 

2. Pelaporan surat 

Ordinal  1,2 

3 
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Orang Pribadi 

(Y) 

pemberitahuan 

3. Pengawasan oleh KPP 

meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak 

4. Adanya sanksi dapat 

meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak 

5. Membayar pajak terutang 

dengan benar 

6. Pelaporan sendiri SPT 

7. Adanya tempat 

pembayaran dapat 

meningkatkan kepatuhan 

 

4,5 

 

 

6,7 

 

 

8 

 

9 

10 

 

C. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu uang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2014). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di daerah Jakarta 

Pusat. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kuesioner 

merupakan teknik oengumpalan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis kepada responden. 

Pengambilan sampel dalam peneliti ini menggunakan teknik purposive 

sampling yang artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk 

mengakses sampel data tersebut dan anggota populasi tersebut tidak 

mempunyai peluang yang sama untuk terpilihnya menjadi sampel. Sampel 

di 150 wajib pajak di daeraj Jakarta Pusat. 

 

D. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis Data  

Data penelitian yang dipakai oleh penulis adalah data primer. Data 

primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari objek yang akan ditelitinya yaitu data yang diperoleh dari penyebar 

kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya oleh penulis yang kemudian akan dijawab oleh 

responden. Daftar pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini mengacu 

pada kriteria pengukuran variabel yang digunakan yaitu kesadaran wajib 
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pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan 

penyebaran kuesioner sebanyak 150 kuesioner. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus 

benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui 

metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan kepada responden 

(Sugiyono, 2014). Dalam mewawancarai responden menggunakan alat 

yaitu kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan yang disebar kepada 

responden sesuai dengan permasalahan dari variabel yang diteliti untuk 

memperoleh data yang berupa pernyataan dari responden. Agar penelitian 

ini dapat memperoleh data yang valid dan reliabel, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

Angket (Questionnaire) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya, 

yaitu dengan cara meyebarkan angket secara langsung kepada para 

responden.  
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 Pada dasarnya dalam menjawab pertanyaan kuesioner ini responden 

hanya cukup memberikan tanda () pada jawaban yang sesuai dengan 

jawaban responden. 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 2 = Tidak Setuju (TS) 

 3 = Ragu-ragu (R) 

 4 = Setuju (S) 

 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

E. Teknik Analisi 

Teknik yang digunakan untuk menganalisi data pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik statistik. Untuk menganalisi pengaruh antara variabel 

bebas (X1, X2, X3) terhadap variabel terikat (Y). Dalam pelaksanaannya untuk 

mempermudah perhitungan maka analisa statistik data menggunakan software 

SPSS 24.0 for windows. 

1. Statistik Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2014) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan caraa mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari mean (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar 
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deviasi. Tujuan dari statistik deskriptif untuk menggambarkan data menjadi 

sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.  

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan dalam kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur 

apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar-benar 

dapat mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. Dalam penelitian 

ini untuk mengukur validitas peneliti melakukan korelasi bivariate 

antara masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk 

(construct). Jika korelasi antara masing-masing skor indikator terhadapt 

total konstruk menunjukan hasil yang signifikan yaitu kurang dari 5% 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator 

pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. Adapun rumus untuk 

menghitung uji validitas adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 
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Rix = Koefisien korelasi suatu item 

N = Jumlah subyek 

x  = Skor suatu butir/item 

i  = Skor total 

 

b. Uji Reliabilitas 

Kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner diikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertannyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang diajukan dalam 

penelitian dapat dipercaya (handal). Jawaban responden terhadap 

pernyataan dikatakan reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab 

dengan konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-

masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Uji reliabilitas ini 

menghasilkan nilai Cronbach Alpha. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha, 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 

r11 =  reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   
  = jumlah varian butir/item 

v
 
 
 = varian total 

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,7. Apabila Cronbach’s Alpha
 
dari suatu variable > 0,7 maka 

butir pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut adalah reliable/dapat 

diandalkan. Sebaiknya jika nilai Cronbach Alpha<0,7 maka butir 

pertanyaan tidak reliable (Ghozali, 2013). 

3. Uji Normalitas Data  

Menurut Imam Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic 

menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Uji normalitas data 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Untuk mempermudah dalam melakukan penghitungan secara statistk, 

maka analisi yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan 

bantuan software statistic SPSS 24.0 for Windows. “Suatu data dinyatakan 
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berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil perhitungan 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 1/2α” 

Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 = data tidak berdistribus normal 

Ha = data berdistribusi normal 

Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau 

merupakan distribusi normal dapat dilihat dari: 

a) Nilai sign. Atau signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi 

data adalah tidak normal 

b) Nilai sign. Atau signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi 

data adalah normal. 

Rumus yang digunakan dalam uji normalitas adalah: 

 

4. Analisis Korelasi 

Analisi korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah diantara dua atau 

lebih variabel terdapat hubungan, jika ada hubungan bagaimana arah 

hubungannya, dan jika ada hubungan bagaimana arah hubungannya, serta 

seberapa besar (kuat) hubungan tersebut. Dasar dalam menentukan 
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seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

adalah sebagai berikut: 

<0.05  =  Memiliki hubungan yang lemah 

0.05 – 0.75 = Memiliki hubungan yang sedang/cukup 

0.75 – 0.90 = Memiliki hubungan yang kuat 

0.90 – 1  = Memiliki hubungan yang sangat kuat 

>1  = Memiliki hubungan yang sempurna 

 

a. Korelasi Parsial 
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Keterangan: 

Rxy = korelasi antar variabel X dengan variabel Y 

n   = banyaknya sampel 

X1  = Kesadaran Wajib Pajak 

X2  = Modernisasi Sistem Perpajakan 

X3  = Sanksi Perpajakan 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Secara umum nilai koefisien korelasi terletak antara -1 dan +1 

atau -1 < r < 1, dengan kata lain koefisien korelasi mempunyai nilai 

paling kecil -1 dan paling besar +1 dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika r = +1, atau mendekati +1, maka hubungan antara variabel 

X dan Y sangat kuat dan positif. 

2) Jika r = -1, atau mendekati -1, maka hubungan antara variabel X 

dan Y sangat kuat dan negatif. 

3) Jika r = 0, atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel X 

dan Y sangat lemah sekali dan tidak ada hubungan. 
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b. Korelasi Berganda 

Menurut Sugiyono (2013), korelasi bergand dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

Dimana:  

Ryx1x2x3 = koefisien korelasi antara variable X1, X2, X3 secara 

bersama-sama dengan variabel Y 

b1, b2, b3  = keofisien regresi 

∑X1Y = jumlah antara X1 dengan Y 

∑X2Y = jumlah antara X2 dengan Y 

∑X3Y = jumlah antara X3 dengan Y 

∑Y
2 

= jumlah Y
2
 

5. Analisi Regresi Linear Berganda 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear 

berganda (multiple regression) untuk menguji variabel independen yaitu 

variabel X terhadap variabel Y. Persamaan regresi yang akan digunakan 

dalam penelitian yaitu: 
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6. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Regresi  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas 

data dapat dilakukan dengan pengujian berikut: 

1) Histogram 

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa 

dara normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang 

memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan 
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atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara 

normal. 

2) Grafik Normality 

Probability Plot dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka mmodel regresi memenuhi asumsi 

normalitas 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut imam Ghozali (2013) uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinearitas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai 

VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas. Selain itu uji multikolinearitas juga bisa 

menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Uji 
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multikolinearitas dapat dihitung dengan rumus (Gujarati, 2003:328) 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

VIF = Variance Inflation Factor 

rxy = besarnya korelasi antara variabel x dengan variabel y 

 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, 

uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila 

tidk ada pola yang jelas, serta titik-titk menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2013) 

Untuk memperkuat hasil scatter plot, peneliti menggunakan uji 

Glejser untuk mengetahui apakah model regresi megalami masalah 
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heteroskedastisitas atau tidak. Cara ini diambil untuk menghindari 

kesalahan yang fatal karena pengambilan keputusan apakah suatu 

model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak yang hanya 

berpatok pada pengamatan gambar saja tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bila variabel penjelasan 

(independen) secara statistik mempengaruhi residual maka dapat 

dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Uji 

heterokedastisitas dapat dikasi dengan rumus (Gujarati, 2003) sebagai 

berikut: 

 

Kriteria penguji: 

Jika nilai sig ≤ a Varian tidak ada heteroskedastisitas 

Jika nilai sig < a Varian heteroskedastisitas 

Apabila terdapat kasus heteroskedastisitas, maka langkah-langkah 

dalam mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut (Supranto, 

2002): 

1) Jika   
 
 diketahui  

Cara yang paling mudah untuk memecahkan persoalan 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan meotde 
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kuadrat tertimbang. Dimana timbangannya  untuk 

mengurahi pengaruh dari nilai observasi yang ekstrim. 

 

 

 

2) Jika   
  tidak diketahui 

Sebelumnya dibuat berbagai asumsi dengan   
 
 dan 

berdasarkan asumsi ini, kemudian membuat transformasi 

terhadap data yang dipergunakan dalam model dengan 

maksud agar data yang sudah dirubah bentuknya mempunyai 

kesalahan penggagu dengan varian yang tetap sehingga 

tercapainya keadaan homokedastisitas. 

 

7. Uji Hipotesis  

a. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Ho:  1 = 0 (tidak terdapat hubungan secara parsial antara variable 

independent dengan variable dependen) 

Ha:  1 ≠ 0 (terdapat hubungan secara parsial antara variable bebas 

dengan variable terikat) 

 

1) Statistik Uji  
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2) Kriteria uji 

 

a) Nilai signifikansi < 0,05, Ho ditolak < Ha diterima 

b) Nilai signifikansi > 0,05, Ho diterima, Ha ditolak 

 

b. Uji Signifikansi Regresi Parsial 

Uji signifikansi regresi parsial atau statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable bebas secara 

individu dalam menerangkan variasi variable terikat. Hipotesis nol 

(Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan nol, atau Ho: bi = 0. Artinya suatu variable bebas bukan 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variable terikat. 
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Hipotersis alternatifnya (Ha) parameter suatu variable tidak sama 

dengan nol, atau Ha: bi ≠ 0. Artinya variable tersebut merupakan 

variable penjelas yang signifikan terhadap variable terikat. 

 

 

1) Statistik Uji  

 

2) Kriteria uji  

 

 

c. Uji Signifikansi Korelasi Berganda  
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Uji signifikasi korelasi berganda atau uji statistik F pada 

dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai hubungan secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah 

semua parameter dalam model yang sama dengan nol, atau: 

 

H0 :   = 0 (tidak ada hubungan antara X1, X2, X3 dengan Y) 

Ha :  1 ≠ 0  (ada hubungan antara X1, X2, X3 dengan Y) 

1) Statistik Uji  

 

R
2
  = Koefisien determinasi 

n   = Jumlah data atau kasus 

k   = Jumlah variabel independen 

2) Kriteria Uji 

F0 > Ftabel  : signifikan, maka H0 ditolak, Ha diterima 

F0< F tabel : tidak signifkan, maka H0 diterima, Ha ditolak. 

Atau dengan menganalisis nilai signifikansi  

a) Nilai signifikansi < 0,005, Ho ditolak, Ha diterima 

b) Nilai signifikansi > 0,005, Ho diterima, Ha ditolak 
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d. Uji Signifikansi Regresi Berganda 

Uji signifikansi regresi berganda atau uji statistic F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah 

semua parameter dalam model yang sama dengan nol, atau: 

 

Artinya, apakah semua variabel bebas bukan merupakan 

penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat. 

1) Statistik Uji:  

 

2) Kriteria Uji:  

F0 > Ftabel : signifikan, maka H0 ditolak, Ha diterima. 

F0 < Ftabel : tidak signifikan, maka Ho diterima, Ha ditolak.  

Atau dengan menganalisis nilai signifikansi 

a) Nilai signifikansi < 0,005, Ho ditolak, Ha diterima 

b) Nilai signifikansi > 0,005, Ho diterima, Ha ditolak 
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e. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (KD) dapat dilihat pada nilai Adjusted R 

Square yang menunjukkan seberapa besar variabel independent dapat 

menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai Adjusted R 

Square maka berarti semakin baik model regresi yang digunakan. 

Karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan 

variabel terikat juga semakin besar, demikian sebaliknya. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Kemampuan model dalam 

menerangkan variabel dependen semakin baik bila nilai-nilai R
2 

semakin mendekati 1. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner secara langsung kepada responden di KPP 

Pratama Jakarta Gambir Satu yang berlokasi di Jl. Gunung Sahari Raya 

No.25 ABC, 10720 Jakarta Pusat. Responden dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 

sebanyak 150 kuesioner dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 114 

kuesioner. Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis 

kelamin, dan pekerjaan. 

Tabel 4.1 

Rincian Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembaliannya 
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Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa kuesioner yang telah 

disebarkan sebanyak 150 kuesioner, kuesioner yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk diolah datanya adalah sebanyak 114 kuesioner. 

 

B. Deskripsi Responden 

   Tabel 4.2  

                                     Statistik Deskriptif Responden 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebesar 67% dan 32% adalah perempuan. Responden yang 

memiliki NPWP sebesar 85% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 

12%. Presentase responden yang berusisa 17-25 tahun sebesar 26%, 

berusia 26-45 tahun sebesar 62% dan yang berusia 46-60 tahun sebesar 

9%. Untuk tingkat pendidikan responden yang SMA sebesar 16%, untuk 

yang D3/S1 sebesar 74% dan yang S2 adalah sebesar 9%. 

 

C. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  



76 
 

Statistik Deskriptif dalam penelitian ini menunjukan nilai rata-

rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menggunakan statistik 

deskriptif yang berfungsi untuk mendeskriptifkan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti dan melalui data sampel 

penelitian, serta hasil pengolahan SPSS Versi 24.0 pada tabel 4.3 

tersebut diperoleh:  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan 

descriptive statistic yang berfungsi untuk mendeskriptifkan atau 

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dan melalui data 

sampel penelitian, serta dari hasil pengolahan SPSS Versi 24.0 pada 

tabel 4.3 tersebut diperoleh: 

a. N atau data jumlah yang valid atau sah untuk diproses adalah 

sebanyak 114 responden, sedangkan data yang hilang (missing) 
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adalah nol. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua data dapat 

diproses. 

b. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel kesadaran wajib pajak 

sebesar 33, 49, untuk variabel modernisasi sistem perpajakan 

sebesar 35, 19, untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 34,45, 

untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,46. 

c. Standar deviasi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 8.940, 

untuk variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 8.941, untuk 

variabel sanksi perpajakan sebesar 8.498, untuk variabel kepatuhan 

wajib pajak sebesar 8.825. 

d. Minimum dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 20, untuk 

variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 20, untuk variabel 

sanksi perpajakan sebesar 20, untuk variabel kepatuhan wajib 

pajak sebesar 20. 

 

 

e. Maximum dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 50, untuk 

variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 50, untuk variabel 

sanksi perpajakan sebesar 50, untuk variabel kepatuhan wajib 

pajak sebesar 50. 

 

2. Uji Kualitas Data 
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a. Hasil Uji Validitas Data 

Hasil dari pengujian validitas untuk variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajin Pajak (Y) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 

untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung 

> r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid. Seluruh 

item pertanyaan ini akan dipakai dalam penelitian berikutnya. 

Tabel 4.5 
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Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 

untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai r hitung 

> r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaaan untuk 

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dinyatakan valid. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Sistem Modernisasi Perpajakan (X2) 
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Tabel 4.6 menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) memiliki nilai r 

hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) dinyatakan valid. 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasill Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2) 
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Tabel 4.7 menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel Sanksi Perpajakkan (X3) memiliki nilai r hitung > r tabel 

yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Sanksi 

Perpajakan (X3) dinyatakan valid. 

 

 

 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.8 
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Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan 

angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,931 

berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) teruji 

reliabilitasnya 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 
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Hasil Uji Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

 

Hasil pengujian terhadap reliabilitasnya kuesioner 

menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu 

sebesar 0,925, berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa 

semua pertanyaan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) teruji 

reliabilitasnya. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitasnya 



84 
 

Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) 

 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan 

angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,932 

berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan dari variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) 

teruji reliabilitasnya. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Sanksi Perpajakan (X2) 

 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan 

angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,921 
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berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan dari variabel Sanksi Perpajakan (X3) teruji 

reliabilitasnya. 

 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data pada 

penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu One-Sampe 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria uji tingkat sign atau 

signifikansi 5%. Pedoman pengambilan keputusan data tersebut 

mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Berikut adalah hasil output perhitungan uji normalitas data 

menggunakan program SPSS versi 24: 

 

 

Tabel 4.12 



86 
 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dibawah ini, melalui hasil output 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat bahwa data 

hasil penerapan kuesioner berdistribusi normal karena hasil 

Asymp. Sig kepatuhan wajib pajak (Y) = 0,218 > 0, 05 berarti 

kepatuhan wajib pajak (Y) berdistribusi normal. Jadi semua 

variabel baik itu variabel independen dan dependen memiliki 

distribusi data yang normal. Karena nilai Asymp. Sig lebih besar 

dari 0, 05. 
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4. Analisis Korelasi 

a. Korelasi Parsial 

Tabel 4.13 

Korelasi Parsial 

Korelasi Parsial Kesadaran Wajib Pajak (X1) Dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.13 didapat 

korelasi antara kesadaran wajib pajak (X1) dengan kepatuhan 

wajib pajak (Y) dimana modernisasi sistem perpajakan (X2) 

dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,419 dan probabilitas 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sedang dan signifikan antara kesadaran wajib 

pajak (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dimana modernisasi 
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sistem perpajakan (X2) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan 

arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak (X1) maka semakin meningkat 

kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak. 

Tabel 4.14 

Korelasi Parsial 

Korelasi Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) Dengan  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.14 didapat 

korelasi antara modernisasi sistem perpajakan (X2) dengan 

kepatuhan wajib pajak (Y) dimana kesadaran wajib pajak (X1) 

dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,379 dan probabilitas 
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signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sedang dan signifikan antara modernisasi sistem 

perpajakan (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dimana 

kesadaran wajib pajak (X1) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan 

arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi modernisasi sistem perpajakan (X2) maka semakin 

meningkat kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan 

bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. 

Tabel 4.15 

Korelasi Parsial 

Korelasi Sanksi Perpajakan (X3) Dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
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Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.15 didapat 

korelasi antara sanksi perpajakan (X3) dengan kepatuhan wajib 

pajak (Y) dimana modernisasi sistem perpajakan (X2) 

dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,339 dan probabilitas 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sedang dan signifikan antara sanksi perpajakan 

(X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) dimana modernisasi 

sistem perpajakan (X2) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan 

arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi sanksi perpajakan (X3) maka semakin meningkat kepatuhan 

wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima dan H0 

ditolak. 

 

b. Korelasi Berganda 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Korelasi Berganda 
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 Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada 

diatas 0,05 dan mendekati 1. Berdasarkan tabel 4.16 di atas 

menunjukkan nilai R sebesar 0, 694. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen kuat. 

 

5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.17 

Analisis Regresi Linear Berganda 
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Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka 

model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Nilai koefisien konstanta (a) sebesar 2.621 hal ini berarti bahwa 

apabila nilai variabel independen konstan, maka tingkat atau 

besarnya variabel dependen sebesar 2.621. 

2) Nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X1) β1 = 

0,348 mengukur besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak  (X1) 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan sebesar 0,348 

berarti bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X1) naik sebesar 1 

satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka 

kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 

0,348 dan sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak turun sebesar 

1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,348. 

3) Nilai koefisien regresi untuk modernisasi sistem perpajakan (X2) 

β2 = 0,314 mengukur besarnya modernisasi sistem perpajakan  

(X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan sebesar 0,314 

berarti bahwa apabila modernisasi sistem perpajakan (X2) naik 

sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap 

maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,314 dan sebaliknya apabila modernisasi sistem 
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perpajakan turun sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak 

(Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,314. 

4) Nilai koefisien regresi untuk sanksi perpajakan (X3) β3 = 0,294 

mengukur besarnya modernisasi sanksi perpajakan  (X3) terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan sebesar 0,294 berarti bahwa 

apabila modernisasi sistem perpajakan (X3) naik sebesar 1 satuan, 

sementara variabel independen lainnya tetap maka kepatuhan 

wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,294 dan 

sebaliknya apabila sanksi perpajakan turun sebesar 1 satuan maka 

kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 

0,294. 

 

Dari tabel 4.17 di atas maka model regresi yang dapat dibentuk  

Adalah: Y = 2.621 + 0,348X1 + 0,3214X2 + 0,294 X3 + e 

 

6. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Regresi 

 

Gambar 4.1 
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 Berdasarkan gambar 4.1 di atas grafik normal P-P Plot 

of Regression menunjukkan bahwa titik – titik atau data 

menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya 

mengikuti dan mendekati arah garis diagonal, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan 

data terdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolinieritas 



95 
 

 

 Hasil uji multikolinieritas dapat di lihat pada tabel 

coefficients. Berdasarkan tabel 4.18, diperoleh hasil bahwa VIF 

untuk variabel independen yang berada dibawah 10 dan nilai 

tolerance variabel independen yang besaran tolerance > 0,1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas antar variabel bebas. 

 Berdasarkan tabel 4.19, diperoleh hasil bahwa nilai 

matrik korelasi variabel – variabel independen tidak melebihi 0,9 

hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas 

antarvariabel bebas. Hasil pengolahan data untuk pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjaadi ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot yaitu: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 
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melebar kemudian menyempit) maka diindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Di bawah ini merupakan gambar hasil grafik plot uji 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.2 
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Dari gambar 4.2 terlihat bahwa titik – titik penyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

7. Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama (H1) 

1. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.13 didapat 

korelasi antara kesadaran wajib pajak (X1) dengan kepatuhan 

wajib pajak (Y), dimana modernisasi sistem perpajakan (X2) 

dan sanksi perpajakan (X3) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 
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0,419 dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

sebesar 4,840 > ttabel sebesar 1,981765. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikansi antara 

kesadaran wajib pajak (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) 

dimana modernisasi sistem perpajakan (X2) dan sanksi 

perpajakan (X3) dikendalikan (dibuat tetap).  Sedangkan arah 

hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak (X1) maka kepatuhan wajib pajak 

(Y) semakin meningkat. 

 

2. Uji Signifikansi Regresi Parsial 

Untuk signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil 

pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

4.17 dengan nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 

0,348 yang menandakan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0, 05 dan nilai thitung 

sebesar 4,840 > ttabel sebesar 1, 981765 yang berarti kesadaran 

wajib pajak (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 

Berdasarkan hasil di atas maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, berarti kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai 
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pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H1 terbukti. 

 

b. Hipotesis Kedua (H2) 

1. Uji Signifkansi Korelasi Parsial 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.14 didapat 

korelasi antara modernisasi sistem perpajakan (X2) dengan 

kepatuhan wajib pajak (Y) dimana kesadaran wajib pajak (X1), 

sanksi perpajakan (X3), dikendalikan (dibuat tetap) adalah 

0,379 dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai 

hitung sebesar 4,301 > tabel sebesar 1,981765. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang dan 

siginifikan antara modernisasi sistem perpajakan (X2) dengan 

kepatuhan wajib pajak (Y), dimana kesadaran wajib pajak (X1) 

dan sanksi perpajakan (X3) dikendalikan (dibuat tetap). 

Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r 

positif, artinya semakin tinggi modernsisasi sistem perpajakan 

(X2) maka kepatuhan wajib pajak (Y) semakin meningkat.  

 

 

2. Uji Signifikansi Regresi Parsial 
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Untuk signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil 

penguji signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

4.17 dengan nilai koefisien modernisasi sistem perpajakan (X2) 

sebesar 0,314 yang menandakan bahwa modernisasi sistem 

perpajakan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 dan nilai thitung sebesar 4,301 > ttabel sebesar 1,981765 yang 

berarti modernisasi sistem perpajakan (X2) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Y). 

Berdasarkan hasil di atas maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, berarti modernisasi sitem perpajakan (X2) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H2 terbukti. 

 

c.  Hipotesis Ketiga (H3) 

1. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.15 didapat 

korelasi antara sanksi perpajakan (X3) dengan kepatuhan wajib 

pajak (Y), dimana kesadaran wajib pajak (X1) dan modernisasi 

sistem perpajakan (X2) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,339 

dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 



102 
 

sebesar 3,775 > ttabel sebesar 1,981765. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara 

sanksi perpajakan (X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) 

dimana kesadaran wajib pajak (X1) dan modernisasi sistem 

perpajakan (X2), dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah 

hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi sanksi perpajakkan (X3) maka kepatuhan wajib pajak (Y) 

semakin meningkat. 

 

2. Uji Signifikansi Regresi Parsial 

Untuk signifikan regresi parsial dapat lihat dari hasil 

pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

4.17 dengan nilai koefisien sanksi perpajakan (X3) sebesar 0, 

294 yang menandakan bahwa sanksi perpajakan (X3) 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

sebesar 3,775 > ttabel sebesar 1,981765 yang berarti sanksi 

perpajakan (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 

 

Berdasarkan hasil diatas maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, artinya sanksi perpajakan (X3) mempunyai pengaruh 
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positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 

secara parsial. Dengan demikian hipotesis H3 terbukti. 

 

d. Hipotesis Keempat (H4) 

1. Uji signifikansi Korelasi Berganda  

Korelasi berganda digunakan untuk mengetahui tingkat 

hubungan antara kesadaran wajib pajak (X1), modernisasi 

sistem perpajakan (X2) sanksi perpajakan (X3) dengan 

kepatuhan wajib pajak (Y) terdapat tiga variabel x dan satu 

variabel y. 

TABEL 4.20 
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Dengan melihat F tabel df1 = 3 (k) dan df 3 = 110 (n-k-1) 

dan pada nilai signifikan 0,05 maka diperoleh nilai ftabel sebesar 

2.687139. Dengan diketahuinya Fo dan F tabel makan dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung = 34,090 > Ftabel = 2.687139 yang 

berarti kesadaran wajib pajak (X1), Modernisasi Sistem 

Perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) mempunyai 

hubungan yang signifikan secara bersama-sama dengan 

kepatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis keempat (H4) diterima. 

 

2. Uji signifikansi Regresi Berganda  

TABEL 4.21 
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Untuk uji signifikansi regresi berganda dapat lihat dari 

hasil pengujian signifikan dan uji F. Hasilnya dapat dilihat pada 

tabel  4.20 bahwa nilai statistik Fhitung sebesar 34,090 > Ftabel 

=2.687139 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti kesadaran wajib pajak (X1) modernisasi sistem 

perpajakan (X2) sanksi perpajakan (X3) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  kepatuhan 

wajib pajak (Y). 

Berdasarkan hasil di atas maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, maka kesadaran wajib pajak (X1) modernisasi sistem 

perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 

secara Simultan. Dengan demikian hipotesis H4 terbukti. 

e. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel 4.16 menyatakan bahwa nilai adjusted 

R-Square sebesar 0,468 artinya besarnya koefisien determinasi 

sebesar 0,468 menyatakan bahwa variabel independen 

menjelaskan varaiabel dependen sebesar 46,8%. Sisanya 53,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini 

seperti pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan lain 

sebagainya. 



106 
 

 

D. Interprestasi Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

1. Hipotesis Pertama (H1)  

Nilai koefisien sebesar 0,348 yang menandakan kesadaran wajib 

pajak (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

sebesar  4,840 > nilai ttabel 1,981765 yang berarti kesadaran wajib pajak 

(X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak(Y).  

(2013) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan 

kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi makan akan 

mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada 

kewajiban perpajakan yang harus dinayarnya. 

2. Hipotesis kedua (H2) 

Nilai koefisien sebesar 0,314 yang menandakan modernisasi 

sistem perpajakan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai thitung sebesar 4,301 > nilai ttabel 1,981765 yang berarti modernisasi 
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sistem perpajakan (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Madewing Irmayanti (2013) 

yang menunjukkan hasil bahwamodernisasi sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan 

modernisasi sistem perpajakan akan menunjukan adanya peningkatan 

yang lebih efisien dan lebih produktif yang saat ini dapat dirasakan 

oleh wajib pajak antara lain pelaporan melalui e-SPT, dan e-Filling, e-

Banking, penyampaian spt melalui dropbox, internet. 

3. Hipotesis Ketiga (H3) 

Nilai koefisien sebesar 0,294 yang menandakan sanksi 

perpajakan (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

sebesar 3,775 > nilai ttabel 1,981765 yang berarti sanksi perpajakan (X3) 

mempunyai peengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Y) 

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) 

yang menunjukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
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kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang 

diterapkan semakin memberatkan wajib pajak makan akan cenderung 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak nya. 

4. Hipotesis keempat (H4) 

Nilai statistik Fhitung sebesar 34,090 > Ftabel = 2.687139 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti kesadaran wajib 

pajak (X1), Modernisasi sistem perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan 

(X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai adjusted R-Square sebesar 

0,468 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan bahwa 

variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 46,8%. 

Sisanya 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian 

ini seperti pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan lain sebagainya. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dikemukakan dalam BAB sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,348 yang 

menandakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0, 05 yang berarti Kesadaran Wajib Pajak mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rika Rahmadian Murtedjo (2013). 
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2. Nilai koefisien Modernisasi Sistem Perpajakan sebesar 0,314 yang 

menandakan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan mempunyai 

pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor. Nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0, 05 yang berarti 

bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Madewing Imayanti (2013). 

3. Nilai koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0,294 yang menandakan 

bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0, 05 

yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

penelitian ini sesuai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Tryana A.M Tiraada (2013). 

4. Nilai statistik F sebesar 34,090 > Ftabel = 2.687139 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti kesadaran wajib 

pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Nilai adjusted R-Square sebesar 0,468 

artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,468 hal ini 

menyatakan bahwa vairabel independen menjelaskan variabel 
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dependen sebesar 46,8%. Sisanya 53,2% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model oenelitian ini seperti pelayanan fiskus, sosialisasi 

perpajakan dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rika Rahmadian Murtedjo (2013), 

Madewing Irmayanti (2013) dan Tryana A.M Tiraada (2013) 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hipotesis yang di kemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran wajin pajak. Modernisasi sistem 

perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan fungsi dari perpajakan sebagai 

pembiayaan untuk Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan 

kebeeradaannya sebagai wara Negara di mana sebagai seseorang wajib 

pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak 

dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib 

pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan 

penghindaran pajak baik secara legal yang melanggar Undang-undang 

(tax avoidace) maupun secara illegal yang melanggar Undang-undang 

seperti penggelapan pajak (tax ivasion). Kesadaran wajib oajak akan 

meningkat appabila didalam masyarakat muncul presepsi positif terhadap 

pajak. Dengan didukung fenomena yang ada modernisasi sistem 



112 
 

administrasi akan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien 

dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem 

perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak seperti adanya 

sistem pelaporan melalu e-SPT dan e-Filling. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar 

terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu 

up to date sesuai perkembangan jaman. Dan sanksi perpajakan itu sendiri 

adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (Norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan 

sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar Norma 

perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus 

ada sanksi bagi pelanggarannya. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan keterbatasan di atas maka yang menjadi saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi KPP Pratama Jakarta  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pihak KPP 

dalam meningkatkan kesadaran wajib pajakperlu memberikan 

informasi dan penyuluhan yang objektif. Sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan terutama mengenai fungsi pajak, 

undang-undang  dan ketentuan perpajkan yang berlaku, 
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menghitung dan melaporkan dan membayar pajak secara benaar 

dan tepat waktu, selain itu pihak KPP juga perlu 

menginformasikan terjadinya perubahan sistem, dan harus 

mengevaluasi terhadap strategi dan media sosialita yang digunakan 

untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan terbaru kepada 

wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

2. Bagi wajib pajak 

Berdasarkan penelitian ini, menunjukan bahwa masih 

rendahnya sanksi perpajakan dan pengetahuan informasi 

modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga dianjurkan 

agar wajib pajak dapat aktif dalam mencari informasi perpajakan 

dengan cara wajib pajak lebih banyak mengakses tentang 

informasi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai  kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem 

perpajakan, dan sanksi perpajkan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan disesuaikan lagi faktor-faktor yang lainnya seperti 

penggelapan pajak, penghasilan wajib pajak, tarif pajak dan lain-

lain dan menambahkan responden dan waktu penelitian nya agar 
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dapat diketahui lebih luas lagi apa yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 
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LAMPIRAN 5 

TABEL r, TITIK PRESENTASE DISTRIBUSI t DAN TITIK 

PRESENTASE DISTRIBUSI F 
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TABEL r (Koefisien Korelasi Sederhana) 

Df = 1 – 200  
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Titik Presentase Distribusi F 

Probabilitas = 0.05  
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Titik Presentase Distribusi t 

d.f. = 1 – 200  
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