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ABSTRAK 

PENGARUH PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG KUP 
NO.28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK 

Oleh: 
Burhan Dwi Saputra 

0410233041 

Dosen Pembimbing: 
M. Khoiru Rusydi, SE., M.AK., AK 

 Perubahan UU KUP dari UU Nomor 16 Tahun 2000 ke dalam UU Nomor 
28 Tahun 2007, membawa harapan baru dalam dunia perpajakan. Harapan ini 
terutama menyangkut tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mengembalikan SPT. 
Adanya tekanan lebih besar dengan denda yang lebih tinggi serta tertib aturan dari 
pada sebelumnya menjadi pangkal tolak munculnya ekspektasi yang cukup 
rasional tersebut. 

Untuk membuktikannya, penulis melakukan penelitian dengan konsep 
perbandingan jumlah Wajib Pajak yang terlambat menyerahkan SPT antara 
sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut. Penelitian 
difokuskan pada tiga tahun terakhir pencatatan, yaitu 2006, 2007, serta 2008. 
Hasil perhitungan dan analisa menghasilkan kesimpulan akhir sebagai berikut. 
Yang pertama, secara simultan, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor 
pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak  
perpajakannya berada pada wilayah aman. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak dalam 
membayar pajak dipahami dengan baik sebagai bentuk kesadaran dan keinginan 
partisipatif warga negara dalam mewujudkan tujuan-tujuan bersama. kedua ialah 
apakah secara persial, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan 
sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Faktor yang paling 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel pelayanan 
dari petugas Kantor Pajak. Ini ditunjukkan oleh peringkat  Kontribusi (%) yang 
paling tinggi dengan nilai kontribusi 42,8%. Selanjutnya disusul oleh variabel 
Sanksi Pajak dengan nilai koefesien beta 34,9%, dan terakhir variabel Peraturan 
Perpajakan dengan nilai koefesiens 23,9%.. 

Hasil akhir tersebut diperoleh dengan memasukkan unsur data primer yang 
berupa hasil wawancara terhadap 100 orang Wajib Pajak yang dipilih secara acak 
pada saat mereka melakukan pengembalian SPT di Kantor Perpajakan Malang 
Selatan  yang pada saat bersamaan juga menjadi tempat pengumpulan data 
sekunder.  

 
 

Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan, Pelayanan, sanksi. 
  



 
ABSTRACT 

 
INFLUENCE OF APPLYING 7th SECTION OF NO. 28 TAX GENELAR 

CERTAINTY 
ACT YEAR 2007 TO TAXPAYER 

 
By: 

Burhan Dwi Saputra 
0410233041 

 
Counsellor Lecturer: 

M. Khoiru Rusydi, SE. M.AK., AK 

 
 Change of tax genelar certainty acts from number 16 year 2000 to number 
28 year 2007, brings a new hope in the world of taxing. This hope especially 
concerns to the level of taxpayer compliance in returning the tax information 
letter. Existence of bigger pressure with higher bail and also more obedient to law 
compared to before become the foundation of those rational expectations.  
 To proving of it, writer doing research with comparison concept sum of 
taxpayers who are late to delivering tax information letter between before and 
after the validity of number 28 tax act year 2007. This research focused on the last 
three years, they are 2006, 2007, and 2008. Results of calculation and analysis 
indicate conclusions as following. First, the compliance effectivity level of the 
taxpayer in fulfilling the obligation residing in safe area. It means the compliance 
of taxpayer to pay the tax can be understand as the awareness and participate 
desire citizens to realizing together goals, second is change of rule of tax rights 
who signed with the application of tax genelar certainty act number 28 year 2007 
that replacing tak genelar certainty number 16 year 2000, not equal with the 
compliance increase of taxpayer to execute their obligation. The most influence 
factor to compliance level of the taxpayer is service variable from officer of the 
tax office. It show by highest beta coefficient value about 0,420. Next, caught up 
with tax bail variable with coefficient beta value about 0,364, and last is the of 
taxing with coefficient value about 0,159. 

That three resulst had obtained with entering primary data which in the 
form of interview results from one hundred taxpayer who is randomly selected in 
the time them returning the tax information latter in South Malang Tax Office 
which is at the same time become the place of secondary data collection. 

Considering the application of this act is relatively new, so the significant 
level of the effectiveness of variables studied furthermore. Of course with 
enhancing some new variables which more accommodative to accuracy of last 
results, and also more focused to most dominant things in application of number 
28 tax act year 2007 that become the primary problem. 

 
Key words: Compliance, Efektifitas, Participative 
  
 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan. 

Pembangunan suatu negara merupakan proses yang dilaksanakan secara 

bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, berkelanjutan dan merata untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, negara memerlukan 

sumber daya yang memadai, sebagai modal utama dalam penyelenggaraan 

pembangunan.  

Pembangunan nasional adalah sarana bagi bangsa Indonesia untuk 

meningkatkan pendapatan dan produktivitas negara, menciptakan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur, merata materiil dan spiituil, sesuai dengan pesan 

yang termaksud dalam UUD 1945. Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 

oleh pemerintah di segala bidang dapat diterjemahkan sebagai upaya sistematis 

demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk 

merealisasikan hal tersebut, diperlukan investasi dalam jumlah besar, yang 

pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Solusinya ialah dengan 

memaksimalkan peran pajak. Karena sektor ini relatif lebih stabil terhadap 

perubahan dan kondisi perekonomian dunia.  

Di Indonesia ada beberapa macam pajak, diantaranya adalah Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain sebagainya. Menurut 

undang-undang yang berlaku, pajak dikenakan atas orang atau badan yang 

memperoleh pendapatan termasuk karyawan yang bekerja di suatu instansi baik 



itu karyawan tetap maupun tidak tetap. Adapun tiap - tiap jenis pajak memiliki 

aturan tersendiri dalam penghitungan dan pembayarannya. Pada tahap inilah isu 

kepatuhan menjadi penting, karena kebalikannya (baca: ketidakpatuhan) secara 

bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion 

dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke 

kas negara. 

Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Hadi Purnomo selaku 

Direktur Jendral Pajak dalam berbagai media cetak maupun elektronik, penerapan 

peraturan perpajakan yang berlaku saat ini belum mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pada kenyataannya masih banyak kendala dalam proses pemungutan 

pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mempunyai pemahaman yang baik 

mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyebab lainnya adalah adanya 

upaya dari wajib pajak untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak 

dengan jalan memanipulasi data.  

Penerapan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah suatu upaya yurudis 

dari pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas penerimaan pajak.  

Khusus pasal 7 yang mengatur tentang sanksi lebih besar dari UU sebelumnya 

(UU Nomor 16 Tahun 2000 ) serta dikaitkan dengan pasal 3 dari UU yang sama 

yang mengatur tentang batas waktu pengembalian SPT serta batas waktu 

perpanjangan pengembalian SPT, diharapkan dapat memberi dampak optimal 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam mengembalikan SPT.  

 

 



Namun demikian, di beberapa tempat, termasuk di KPP Malang Selatan, 

pemberlakuan UU KUP No. 28 Tahun 2007 tersebut dimulai pada tahun 2008. 

Berikut ini adalah tabel pernbandingan jumlah dan persentase keterlambatan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya antara sebelum dan sesudah 

perubahan UU KUP di KPP Malang Selatan.  

TABEL 1.1 PERBANDINGAN KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN 
SPT ORANG PRIBADI DAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH 

PERUBAHAN UU KUP TAHUN 2007 
       
Tahun Jumlah OP Persentase  Tahun Jumlah Badan Persentase 
2006 771 0,51%  2006 482 1,13% 
2007 1280 0,61%  2007 738 1,62% 
2008 1630 0,44%  2008 1095 2,22% 

Sumber: KPP Malang Selatan Tahun 2009      Sumber: KPP Malang Selatan Tahun 2009 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan jumlah dan 

persentase Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan. Yang perlu diteliti lebih 

jauh adalah signifikansi jumlah dan persentase keterlambatan tersebut terhadap 

perubahan UU KUP. Apakah perubahan UU KUP dari UU Nomor 16 Tahun 2000 

ke dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 memberi pengaruh atau tidak terhadap 

tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. 

Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan 

penelitian, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) 

meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan (2) melaksanakan ketentuan 

perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan 

biaya yang optimal, dimana kepatuhan� Wajib Pajak (tax compliance) dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 



penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan.  

Dalam penyerahan SPT, wajib pajak dapat melakukannya secara langsung 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Cara 

lain adalah melalui Kantor Pos, dimana tanda bukti dan tanggal pengiriman yang 

tercatat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan pajak, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Selatan sebagai salah 

satu intansi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Keuangan yang 

mengurusi masalah perpajakan bagi pemerintah.    

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor 

pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?  

2. Apakah secara persial, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, 

dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat wajib pajak? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan agar penelitian dilakukan secara terarah. Dalam 

penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Dari sekian banyak variabel tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib 

Pajak adalah peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak. 

2. Batasan lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan. 



3. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian pada 

saat penerapan sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang KUP  No.28  

Tahun 2007.   

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui bukti empiris terhadap pengaruh variabel peraturan perpajakan, 

pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak bepengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan 

mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada. 

2. Bagi Pihak Pemerintah dalam hal ini KPP kota Malang. 

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih 

efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan untuk  

lebih  meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dalam memeriksa 

Wajib Pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah 

satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang 

dan topik permasalahan yang sama. 



BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

�

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

Tinjauan umum mengenai pajak disini meliputi pengertian pajak, pajak 

ditinjau dari segi ekonomi, pajak dalam masyarakat, fungsi pajak, pembedaan dan 

pembagian pajak. Selain itu mengenai sistem pemungutan pajak yang terdiri dari 

Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. 

Berikut ini uraian dari masing-masing klasifikasi tersebut. 

2.2 Aplikasi Perpajakan 

2.2.1 Definisi Pajak 

 Pajak secara sederhana dapat diartikan iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan ( Brotodiharjo, 2003).  

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak (Tjahjono dan Husein, 2005): 

1. Pajak dipungut oleh negara ( pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), 

berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannnya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah 

pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 



3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari 

Negara. 

4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus 

digunakan untuk “public investment”. 

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur. 

2.2.2  Fungsi Pajak 

A. Bagi Negara 

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 

yaitu: 

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk 

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang 

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. 

2. Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di 

luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. 

3. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau 

wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan 

dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila 

ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak 



memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes 

(complaint); 

4. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan 

dan  keadilan dalam masyarakat. 

B. Bagi Warga Negara 

Secara sederhana, fungsi pajak bagi warga Negara meliputi: 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana bagi warga negara dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, yang pembiayaannya dialokasikan dari dana hasil 

pungutan pajak. Beberapa contohnya antara lain berupa sarana dan prasarana 

transportasi, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.  

2. Dapat berupa bantuan langsung dari pemerintah kepada golongan masyarakat 

kurang mampu sebagaimana sering dikenal sebagai subsidi. 

3. Dapat menjadi bukti kepemilikan dan pemanfaatan suatu barang tertentu 

yang memiliki nilai di mata hukum. 

2.2.3 Hukum Perpajakan 

Menurut  Tjahjono dan Husein (2005), hukum pajak yang disebut sebagai 

hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi 

wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia 

merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara negara dan orang-orang  atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban 

membayar pajak (sering disebut wajib pajak). 

 



2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebutlah maka penyusunan 

undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam 

Smith dalam Waluyo dan Wiryawan (2003:14)), ada empat syarat untuk 

tercapainya peraturan pajak yang adil (Tjahyono, 1999:21), yaitu: 

1. Equality  

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau 

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 

sama. Pajak yang dimaksud disini adalah prinsip pengenaan  Pajak 

Penghasilan, dimana seseorang yang mempunyai Penghasilan Kena Pajak 

yang sama akan dikenai tarif pajak yang sama pula. 

2. Certainty atau Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang. Dalam 

pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 

Undang-undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

3. Conveniente of Payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak 

mempunyai uang, ini akan mengenakan wajib pajak convenient.  

4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa 

biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada  

artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya 

pemungutan saja. 



Disamping syarat-syarat diatas, syarat lainnya (Tjahjono, 1999:23) adalah: 

1. Syarat Yuridis 

Dalam penyusunan undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa 

Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang, yaitu Undang-Undang 

Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, 

dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang 

merupakan falsafah negara. 

2. Syarat Ekonomis 

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memang 

seperti itulah adanya, namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas, ada 

imbalan yang secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya 

pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. 

3. Syarat Finansial 

Pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin (tidak 

memakan biaya terlalu besar) dan pemungutan pajak hendaknya dapat 

mencegah inflasi. 

4. Syarat Sosiologis 

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan 

keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu. Karena pajak nantinya  

juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya harus 

atas persetujuan masyarakat. 

 



5. Sistem pemungutan harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

2.2.5 Teknik Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana 

pajak tersebut dipungut oleh negara. Pada periode ordonasi digunakan sistem 

official assessment, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

dalam satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Dalam sistem 

ini, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung kepada kinerja dan 

integritas aparat pajak. 

Dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang/menghitung 

pajak sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Dalam 

sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan pendekatan official 

assessment, karena Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak 

yang harus dibayar dalam tahun berjalan Suandy (2005:147),. 

2.3 Wajib Pajak 

2.3.1 Definisi Wajib Pajak 

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Wajib Pajak adalah 

mereka (orang pribadi/badan) yang menurut ketentuan peraturan 

perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan   

 

 



bila ditinjau dari hukum pajaknya, dinamakan Wajib Pajak apabila orang 

pribadi/badan memenuhi dua syarat, yaitu : syarat subyektif dan syarat obyektif. 

2.3.2 Klasifikasi Wajib Pajak 

A. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang atau pribadi yang bertempat 

tinggal di Indonesia dalam batas waktu yang telah ditetapkan, serta telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai Wajib Pajak. 

B. Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya 

(Mardiasmo: 2008, Hal 20). 

2.3.3 Syarat-syarat Wajib Pajak 

1. Syarat Subyektif 

 Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah timbulnya kewajiban 

subyektif bagi calon pembayar pajak baik orang pribadi, badan yang tinggal 

di Indonesia maupun di luar Indonesia yang mempunyai hubungan ekonomis 

dengan Indonesia (Asmoro, 1990:2). 

 



2. Syarat Obyektif 

 Sedangkan syarat obyektif adalah timbulnya sasaran yang akan dikenakan 

pajak, misalnya seseorang dengan penghasilan sejumlah batas tertentu yang 

mengakibatkan terhutangnya pajak (Asmoro, 1990:2). 

2.3.4 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak 

2.3.4.1  Kewajiban Wajib Pajak 

Pada Pasal 2 dari UU KUP terjadi perubahan dalam penetapan waktu 

seseorang wajib membayar pajak. UU Nomor 16 Tahun 2000 belum mengatur 

secara tegas tentang hal ini. Sedangkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa “Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak 

memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif”.  

Pasal 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007 menyebutkan :  

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 

angkan Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk   

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 

mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah 

yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 



(1b)  Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik 

atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang 

tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil 

sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a.  untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir Masa Pajak; 

b.  untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c.  untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

(3a)  Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak    

dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 

(3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(3c)  Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 



(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan 

penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan 

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran. 

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang 

harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat 

Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: 

a.   Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1); 

b.  Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau    

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); 



c.   Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 

(tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau 

Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau 

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak 

melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. 

(7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada 

Wajib Pajak. 

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

Sementara pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang memngatur tentang 

sanksi administrasi, sebagai berikut: 

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 

(2) Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi dirinci dalam UU, 

yaitu: 



a. Wajib Pajak orang pribadi: Telah meninggal dunia; sudah tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; warga asing yang tidak tinggal lagi 

dindonesia; 

b. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi; 

d. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

e. Wajib Pajak yang terkena bencana; 

f. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

Menurut Asmoro dalam Perpajakan Pusat di Indonesia (1990:2), jika telah 

memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya di 

bidang perpajakan, haruslah mendaftarkan dirinya kepada Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) untuk memperoleh NPWP, mengisi dan menyampaikan SPT dengan 

benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya ke KPP setempat, 

membayar/menyetor pajak yang terutang ke kantor pos atau bank persepsi yang 

ditunjuk sebelum saat jatuh tempo penyetoran, membayar sanksi yang ditetapkan 

bilamana melebihi waktu jatuh tempo penyampaian maupun penyetoran. 

2.3.4.2 Hak Wajib Pajak 

Sedangkan Hak Wajib Pajak adalah menerima tanda terima SPT Masa 

dan/atau tahunan, mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian 

SPT dengan melampirkan perhitungan sementara jumlah pajak yang harus 

dibayar, melakukan pembetulan sendiri atas kesalahan dalam isian SPT, 

mengajukan permohonan untuk mengangsur dan atau menunda kewajiban 

pembayaran pajak, mendapatkan kredit pajak pada saat menghitung besarnya 



pajak terutang, mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan 

permohonan keberatan, mendapatkan pengurangan/penghapusan atas sanksi 

administrasi serta hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 

Perpajakan. 

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.4.1 Pengertian SPT 

 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. 

2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Berdasarkan Undang-undang KUP Nomer 28 Tahun 2007, fungsi SPT 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak  

a. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di 

laksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan 

pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

c. Untuk melaporkan pembayaran dai pemotongan atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 

satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku..  



2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak 

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah PPN atau PPnBM yang sebenarnya terutang. 

b. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

(KP4), Kantor wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage 

DJP: http//www.pajak.go.id atau mencetak atau menggandakan atau 

fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. 

c. Untuk melaporkan pengkriditan Pajak Masukan terhadap pajak Keluaran 

d. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 

satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

e. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke 

KPP atau KP4 setempat, atau memalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang 

ditunjuk oleh DJP. SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 

diberikan tanda bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui 

pos secara tercatat, bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai bukti 

penerimaan. 

2.4.3 Prosedur Penyampaian SPT. 

1. Wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor Pelayanan 

Pajak setempat ( dengan menunjukan NPWP). 



2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengakap sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan 

pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi pajak. 

3. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam 

batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal, 

apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan 

tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanda 

penerimaan. 

4. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 

a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikriditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 

c. Wajib Pajak yang meggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah 

peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

2.4.4 Jenis dan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Ada pun jenis dan batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut: 

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa 

pajak. Dimana batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat dua 

puluh hari setelah akhir masa pajak. 



2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak diguakan untuk melaporkan 

perhitungan 

2.5 Perubahan Kebijakan Perpajakan 

2.5.1 Tinjauan Perubahan Aspek Hukum Perpajakan 

 Dengan berpegang teguh pada perinsip kepastian hukum, keadilan, dan 

kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok perubahan 

Pasal 7 UU KUP. mengatur mengenai sanksi administrasi berupa denda terjadi 

perubahan dalam hal jumlah sanksi yang dikenakan. Penerapan pasal 7 tersebut 

harus dikaitkan dengan pasal 3 terutama ayat 3 dan 4 yang mengatur tentang batas 

waktu pengembalian SPT dan batas waktu perpanjangan SPT. 

 TABEL 2. 1 KETENTUAN PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRASI 

Ketentuan Sebelumnya 
(UU KUP Nomor 16 Tahun 2000)�

Ketentuan Berubah Menjadi 
(UU KUP Nomor 28 Tahun 2007)�

�

Denda keterlambatan atau tidak 

menyampaikan SPT : 

1. SPT Masa Rp.50.000,00; 

 

2. SPT Tahunan Rp.100.000,00; 

Denda Keterlambatan menyampaikan SPT: 

 

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi  

Rp.100.000,00; 

2. SPT Tahunan PPh badan Rp.1.000.000,00; 

3. SPT Masa PPN Rp.500.000,00; 

4. SPT Masa lainnya Rp.100.000,00; 

�

Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi 

administrasi diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan. 

 Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi 

administrasi dirinci dalam UU, yaitu: 

a. Wajib Pajak orang pribadi: 

   Telah meninggal dunia; sudah tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; warga 

asing yang tidak tinggal lagi dindonesia; 

b. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan 

�



kegiatan lagi di Indonesia; 

c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan 

kegiatan usaha lagi; 

d. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran 

lagi; 

e. Wajib Pajak yang terkena bencana; 

f. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Sumber:Buku Modernisasi dan Reformasi Perpajakan. 

Penjelasan : 

 Maksud pengenaan sangsi administrasi berupa denda sebagaimana diatur 

pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan 

Surat Pemberitahuan. 

Sedangkan yang tidak dikenakan sanksi administrasi adalah bencana 

nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan dapat memberi 

tekanan yang cukup kepada Wajib Pajak yang masih belum sadar pajak. 

Muaranya tentu saja berupa terjadinya signifikansi terhadap pengurangan jumlah 

dan persentase Wajib Pajak yang telat memenuhi kewajibannya. 

2.5.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan merupakan perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; 

pemenuhan sebuah perintah, larangan, atau hukum dan aturan yang ditentukan; 

tunduk pada kekuasaan; sebagai ketaatan kepada seseorang atau suatu hukum 

tertentu. (Jean, 1982: 1232). Sementara itu, Gibson (1991: 59-60) memandang 

kepatuhan sebagai motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga perilaku 



patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan 

organisasi. 

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak 

mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang 

berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

merupakan suatu masalah yang universal yang dihadapi oleh hampir semua 

Negara dalam berbagai kurun waktu. 

Dalam Dewi (2007:33) menyebutkan salah seorang ahli psikolog, Alan 

Lewis dalam Jurnal Perpajakan Indonesia berpendapat bahwa sistem pajak yang 

merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal 

berikut: 

1. Kemudahan (simplicity). Orang akan bergairah membayar pajak apabila ada 

kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal 

memperoleh formulir Surat Pemberitahuan, kemudahan dalam pengisiannya 

yang merupakan kmudahan didalam memahami peraturan perpajakan. Oleh 

karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami 

oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu bentuk formulir harus 

sederhana dengan harapan orang tidak lagi memerlukan konsultan pajak 

untuk menentukan pajak yang harus dibayar. 

2. Perangsang (insentive), didalam membayar pajak orang diharapkan uang 

yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh 

pemerintah. Orang ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh 



pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bias 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak 

akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting 

dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang 

digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan 

tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya 

terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi 

kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena 

sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan sendirinya. 

Menurut Drs. Safri Nurmantu (2003 : 148), ada dua macam kepatuhan 

yaitu : 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan. 

Contoh : ketentuan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN selambatnya 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir, jika wajib pajak 

menyampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan berarti wajib pajak telah 

memenuhi kepatuhan formal 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga 



kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam 

mengisi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah Wajib Pajak yang mengisi 

dengan jujur, baik dan benar SPT. tersebut sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang PPN dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum 

batas waktu. 

Contoh : mengisi SPT dengan jelas, lengkap, dan benar. 

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, 

dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan 

dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan 

kewajibannya (Dewi, 2007:36). 

Menurut   (Neresta, 2004:46) dalam (nazir, 1988), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Adalah suatu keadaan dimana masyarakat atau Wajib Pajak dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. Indikator yan digunakan dalam konsep ini 

adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB. Itemnya adalah membayar 

PBB sudah suseai dengan kewajiban, membayar PBB berarti menjadi warga 

negara yang baik dan taat pajak, PBB harus dibayar sebelum tanggal 

batas/jatuh tempo, membayar PBB berarti ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB merupakan variabel 

terikat (Y). 

 



2. Peraturan  Perpajakan 

Adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah, elemen hukumnya mulai dari undang-undang 

hingga peraturan pelaksanaanya, sisten administrasi yang merupakan metode 

pelaksanaan pemungutan PBB, sehingga dari sistem tersebut membuat 

masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Dari konsep sistem perpajakan diperoleh variabel : 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak. Dalam 

SPPT terdiri dari beberapa item yaitu penetapan luas tanah dan bangunan, 

penetapan kelas tanah dan bangunan, penetapan NJOP tanah dan 

bangunan, penetapan PBB yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo dan 

tempat pembayaran pajak. Dalam penelitian ini SPPT merupakan varibel 

bebas (X1). 

b. Sanksi 

Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun 

penertiban surat penagihan aktif yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib 

Pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Indikatornya adalah sanksi 

yang diberikan akibat pembayaran PBB melebihi jatuh tempo pembayaran. 

Itemnya adalah denda yang diberikan tidak memberatkan Wajib Pajak, 

tidak adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran PBB 

setelah tanggal jatuh tempo. Dalam penelitian ini sanksi merupakan 

variabel bebas (X2). 



3. Pelayanan Pajak 

Adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak 

dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak. Indikator yang digunakan adalah 

pelayanan pajak yang dilakukan petugas pajak atau fiskus. Itemnya adalah 

cara penyampaian SPPT berjalan dengan baik (tidak terlambat), sistem 

pembayaran PBB yang selama ini dilakukan dan peringatan terhadap 

pembayaran PBB sebelu tanggal jatuh tempo. Dalam penelitian ini pelayanan 

pajak merupakan variabel bebas (X3).  

4. Konsep Pendapatan Wajib Pajak 

Adalah suatu tingkat besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat 

mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Item dari 

pendapatan Wajib Pajak adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar, 

besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Dalam penelitian ini, 

pendapatan Wajib Pajak merupakan variabel bebas (X4). 

2.6  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari dua kata; hypo (hipo berarti ‘kurang dari’) dan thesis 

(tesa yang berarti ‘pendapat’). Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan 

yang sifatnya sementara dan arti sesungguhnya belum bernilai (mencapai) sebagai 

suatu tesis yang belum diuji kebenarannya. 

 

 

 



Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis Simultan 

H0 : Secara simultan, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak dan 

sanksi pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

H1 :   Secara simulatan, variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak dan 

sanksi pajak  mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

b. Hipotesis Parsial 

H0 : Secara parsial, variabel peraturan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat      

kepatuhan wajib pajak 

H0a : Secara persial, variabel peraturan perpajakan mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak 

H1    : Secara persial, pelayanan kantor pajak tidak mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak.  

Ha1 :  Secara parsial, pelayanan kantor pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak 

H2    : secara persial, sanksi pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak 

Ha2    : secara persial, sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

  

� �



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Konseptual 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif.  Pengertian dari penelitian 

kasus menurut Arikunto (1998:131) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara 

intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala 

tertentu.  

Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo 

(2002:12) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan penelitian.     

3.2 Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada bidang perpajakan yang 

bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dan badan dalam penyampaikan SPT masa yang ada di kantor 

pelayanan Malang Selatan. 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini ada 2, yaitu: 

1. Data Primer 

 Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dengan mengajukan kuesioner juga 



wawancara terhadap obyek tentang kepatuhan dan pemahaman WP akan 

peraturan perpajakan khususnya . 

2. Data Sekunder 

 Adalah data yang tidak diusahakan sendiri oleh penulis. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari KPP kota Malang dalam bentuk realisasi 

penerimaan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.  

b. Interview (Wawancara) 

Digunakan apabila peneliti ingin mengetahui keterangan, data serta hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam yang tidak dapat ditampung dalam 

lembar kuesioner. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) ataupun melalui 

telepon (Sugiyono, 2007:137). 

c. Dokumentasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap dokumen-

dokumen dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian. Metode ini juga 

bisa diperoleh melalui keterangan atau informasi dari tata usaha. 

 



3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:55-56). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak  (Pengusaha Kena Pajak) yang ada di 

Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan  

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2007) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi, apabila peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari 

populasi itu. 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Non 

Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling 

Insidental dimana penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas yaitu siapa 

saja yang secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai 

dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. 

Penetapan jumlah sampel menggunakan teori Arikunto (2005) dimana jika 

tidak diketahui jumlah populasi secara pasti, maka jumlah sampel berjumlah 100 

orang.  

 

 



3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Menurut sugiyono (2006:38) pada dasarnya variabel penelitian merupakan 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan hal tersebut dan 

kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan pada penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel (Y). 

1. Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah variabel internal pajak. Internal 

pajak adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak yang berpengaruh 

secara langsung kepada wajib pajak. Variabel internal pajak antara lain : 

a. Peraturan Perpajakan (X1) 

 Adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah, elemen hukumnya mulai dari undang-undang 

hingga peraturan pelaksanaanya, sehingga dari sistem tersebut membuat 

masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.  

b. Pelayanan Kantor Pajak (X2) 

 Adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak 

dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak.  

c. Sanksi Pajak (X3) 

Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun penertiban 

surat penagihan aktif  yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak karena 

tidak memenuhi kewajibannya.  



2. Variabel Tidak Bebas (Y) 

 Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (Y) adalah variabel kepatuhan wajib pajak 

dalam penyampaian SPT masa. Kepatuhan wajib pajak adalah segala sesuatu yang 

menyebabkan seorang wajib pajak berkenan memenuhi kewajibannya sebagai 

wajib pajak. 

Pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala likert 5-

skala. Dalam penelitian ini setiap item akan diberi 5 pilihan jawaban untuk setiap 

pertanyaan, pilihan terhadap masing masing jawaban untuk tanggapan responden 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

- jawaban a diberi nilai 5 

- jawaban b diberi nilai 4 

- jawaban c diberi nilai 3 

- jawaban d diberi nilai 2 

- jawaban e diberi nilai 1 

3.7 Validitas dan Reabilitas 

Ada dua syarat penting yang berlaku pada kuesioner yaitu untuk valid dan 

reliable. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut, sedangkan 

suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian validitas dan 

reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner, apakah isi dari butir pertanyaan tersebut sudah valid dan reliabel. 



3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen agar memberikan hasil 

sesuai dengan tujuannya. Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen 

penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dan 

variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji tingkat validitas data, dalam 

penelitian ini digunakan uji validitas konstrak (construct validity) dengan teknik 

korelasi product moment, dengan rumus: 
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 dimana, 

 N  =  jumlah responden 

 X  =  skor total tiap-tiap item 

 Y  =  skor total 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari masing-masing item, syarat minimum koefisien korelasi (r kritis) 

adalah 0,3, jadi r harus lebih besar dari 0,3. Jika r hasil positif, serta r hasil > 0,3, 

maka item tersebut valid, sedangkan jika r hasil tidak positif, dan r hasil < 0,3, 

maka item tersebut tidak valid. 

Setelah data terkumpul dan sesuai dengan karakteristik jawaban yang 

diberikan (sebelum diuji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka 

terlebih dahulu diuji keandalan masing-masing item yang ada pada seluruh 

variabel penelitian.  

 

 



3.7.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Nugroho (2005:72), reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan 

dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dalam penelitian ini, dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai berikut: 
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 dimana, 

 r11  =  Reliabilitas Instrumen 

 k   =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 � 2
b  =  Jumlah varians butir 

 � 2
t  =  Jumlah varians total 

Pendekatan Alpha ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya kuesioner atau soal bentuk uraian. Sedangkan 

ketentuan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach adalah dengan 

membandingkan koefisien alpha (�) dengan 0,6. Jika koefisien alpha (r hitung) > 

0,6, maka item tersebut reliabel, sedangkan jika koefisien alpha (r hitung) < 0,6, 

maka item tersebut tidak reliabel 

3.8 Metode Analisa Data 

3.8.1 Analisa Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 



berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara 

lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median, mean (Sugiyono, 2007:148). 

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh antar variabel - variabel 

dependent terhadap variabel independent, digunakan model analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

dimana : 

Y  = kepatuhan wajib pajak 

a  = bilangan konstanta 

b1… b3 = koefisien regresi masing masing variabel 

X1  = peraturan perpajakan 

X2  = pelayanan kantor pajak 

X3  = sanksi pajak 

e  = standar error 

Untuk melakukan perhitungan model analisis regresi linier berganda 

tersebut, maka digunakan program software application SPSS 15.00 for windows. 

Pengujian hipotesis akan diuji berdasarkan pada analisis uji F dan T yang 

dihasilkan dari model regresi linier berganda dengan bantuan software application 

SPSS 15.00 for windows. 

 

 



a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F mengidentifikasi apakah variabel peraturan perpajakan, pelayanan 

kantor pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel tak bebas, dengan 

tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

1. Apabila nilai tingkat signifikansi F > 0,05 atau Fhitung < Ftabel, maka H1 ditolak 

dan menerima Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 

2. Apabila nilai tingkat signifikansi F < 0,05 atau Fhitung > Ftabel, maka H1 

diterima dan menolak Ho, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t mengidentifikasi apakah variabel peraturan perpajakan, pelayanan 

kantor pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam penyampaiakan SPT. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat, dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

1. Apabila nilai tingkat signifikansi t > 0,05 atau thitung < ttabel , maka H1 ditolak 

dan menerima Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 



2. Apabila nilai tingkat signifikansi t < 0,05 atau thitung > ttabel , maka H1 diterima 

dan menolak Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas 

Pada analisis regresi berganda kita dapat mengetahui Koefisien 

Determinasi (R2). Koefisien Detreminasi adalah suatu nilai yang menggambarkan 

seberapa besar perubahan atau variasi dari variable dependen bias dijelaskan oleh 

perubahan atau variasi dari variable independen (Santosa, 2002:144). Pada 

penelitian ini, koefisian determinasi (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan variabel tak bebas yang bisa dijelaskan oleh perubahan 

variable bebas. Terdapat dua jenis Koefisien Determinasi, yaitu R2 ( Koefisien 

determinasi biasa ) dan Adjusted R Square ( Koefisien determinasi disesuaikan. 

Pada regresi berganda, penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan 

lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi 

biasa. Hal ini melindungi diri dari kenaikan bias atau kesalahan karena kenaikan 

dari jumlah variable independen dan kenaikan dari jumlah sampel. 

3.8.3 Pengujian asumsi klasik 

Dalam melakukan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan valid, jika digunakan untuk 

memprediksi. Asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi klasik yang meliputi, 

Uji Normalitas, uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji 

Heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini, menggunakan 

analisis SPSS 15 for windows. 

 



a. Uji Normalitas 

Menurut singgih santoso (200

apakah dalam sebuah model regresi variable bebas 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistic yang dapat 

dilakukan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non

Kolmogorov-smirnov (K

Sedangkan menurut Nugroho (2005:107) Uji Ko

membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari 

populasi yang terdistribusi secara normal dengan menggunakan 

(�) 5% dengan criteria pengujian sebagai berikut :

Distribusi  normal dengan mengg

1. Data dikatakan normal jika nilai 

2. Data dikatakan tidak normal jika 

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2001:203) tujuan uji multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem 

regresi yang baik seharusnya t

Multikolinieritas dapat di uji dengan menggunakan nilai VIF (

inflanting Factor).Bila nilai VIF 

terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas ( Nugroho, 2005:58).

 

 

Menurut singgih santoso (2001:212) uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi variable bebas (X), variable tak bebas (Y) 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistic yang dapat 

dilakukan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non-

smirnov (K-S). 

Sedangkan menurut Nugroho (2005:107) Uji Kolmogorov

membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari 

populasi yang terdistribusi secara normal dengan menggunakan level of significant

) 5% dengan criteria pengujian sebagai berikut : 

Distribusi  normal dengan menggunakan 2 tailed p dengan ketentuan 

Data dikatakan normal jika nilai p- value pada Asimp.sig (2-tailed)

Data dikatakan tidak normal jika p- value pada Asimp.sig (2-tailed 

b. Uji Multikolinieritas 

Menurut Santoso (2001:203) tujuan uji multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Multikolinieritas dapat di uji dengan menggunakan nilai VIF (

.Bila nilai VIF  dan nilai tolerance  0,1 maka tidak 

terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas ( Nugroho, 2005:58).

:212) uji normalitas adalah untuk menguji 

(X), variable tak bebas (Y) 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistic yang dapat 

-parametrik 

lmogorov-smirnov 

membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari 

level of significant 

tailed)  0,05 

tailed )  0,05 

Menurut Santoso (2001:203) tujuan uji multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

(multiko). Model 

idak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Multikolinieritas dapat di uji dengan menggunakan nilai VIF (Variance 

0,1 maka tidak 

terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas ( Nugroho, 2005:58). 



c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser. 

Uji Glejser dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dimana 

variabel terikat adalah nilai mutlak dari residual dan variabel bebas adalah 

peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak. Hipotesis yang 

melandasi pengujian heteroskedastisitas adalah : 

H0  : variabel bebas tidak mengalami heteroskedastisitas 

H1 : variabel bebas mengalami heteroskedastisitas 

Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika 

sig.dari koefisien beta dari masing-masing variabel bebas, yang dihasilkan dari 

regresi antara nilai mutlak residual dengan variabel-variabel bebas, menghasilkan 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan thitung dari masing-masing variabel 

bebas lebih kecil dari ttabel. 

Cara memperbaiki model jika terdapat heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 

2005:109) yaitu dengan cara: 

1. Melakukan transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi model 

regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model 

tersebut. 

2. Melakukan transformasi logaritma. 



d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variable dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri (Santosa, 2001:216). 

Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai variable dependen 

tidak berhubungan dengan nilai variable itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya 

atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin 

Watson (DW). Uji ini menghasilk

dv). Aturan penggunaanya adalah :

d dl   : Terjadi masalah autokorelasipositif yang perlu perbaikan

dl d d : Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan 

   akan lebih baik.

d� d 4-d�  : Tidak ada masalah autokorelasi

4-d� d  4-dl : Masalah autokorelasi lemah, diamana dengan perbaikan akan   

  lebih baik.

4-dl    d : Masalah Autokorelasi serius.

 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variable dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri (Santosa, 2001:216). 

Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai variable dependen 

dengan nilai variable itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya 

atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin 

Watson (DW). Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai table ( d

). Aturan penggunaanya adalah : 

: Terjadi masalah autokorelasipositif yang perlu perbaikan

: Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan 

akan lebih baik. 

: Tidak ada masalah autokorelasi 

Masalah autokorelasi lemah, diamana dengan perbaikan akan   

lebih baik.      

: Masalah Autokorelasi serius. 

  

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variable dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri (Santosa, 2001:216). 

Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai variable dependen 

dengan nilai variable itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya 

atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin 

an nilai DW hitung (d) dan nilai table ( d1 dan 

: Terjadi masalah autokorelasipositif yang perlu perbaikan 

: Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan  

Masalah autokorelasi lemah, diamana dengan perbaikan akan    



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum KPP Malang Selatan 

4.1.1 Sejarah Singkat  

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK/01/1989 maka 

Direktorat Jendral Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, mengemban tugas 

melaksanakan sebagian tugas pokok departemen keuangan bidang penerimaan 

yang berasal dari pajak, sesuai dengan kebijaksanaan atau keputusan menteri 

keuangan dan undang-undang.  

Sejak berdiri Kantor Pelayanan Pajak Malang telah mengalami perubahan nama. 

Hal ini disebabkan pada waktu Bangsa Indonesia mengalami perubahan penting 

yang menyebabkan keadaan Negara menjadi labil, yaitu dengan adanya 

penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, pendudukan Jepang atas wilayah 

Indonesia dan lain-lain, sehingga sifat dan kondisi perpajakan juga mengalami 

perubahan. Uraian perubahan-perubahan yang dimaksud adalah : 

1. Tahun 1942  

Menggunakan nama “Kantor Penetapan Pajak” yang berada dibawah pengawasan 

sebuah jawatan dengan tugas memasukkan pajak negara, mengawasi keuangan 

negara dan memeriksa penggunaan uang negara pada instansi pemerintah. 

2. Tahun 1945  

Kantor Pelayanan Pajak pada masa revolusi Republik Indonesia masih 

menggunakan nama “Kantor Penetapan Pajak”. 

 



3. Tahun 1947   

Terjadi agresi militer Belanda I, bagian  yang mengakibatkan terpecahnya Kantor 

Penetapan Pajak menjadi dua, yaitu :  

a. “Inspectif Van Financien” yang terletak di jl. Arjuno, kemudian dipindah 

ke Jl. Cengkeh 1820 Malang.  

b. “Kantor Penetapan Pajak” yang berada dibawah pengawasan Republik 

Indonesia dan berkedudukan di sumberpucung Malang Selatan. 

4. Tahun 1949  

Republik Indonesia mempunyai kedaulatan Republik Indonesia sehingga berganti 

nama menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dibawah pengawasan jawatan pajak. 

5. Tahun 1952  

Kantor Inspeksi Keuangan” pindah ke Jl. Merdeka Utara No. 3 Malang. Kantor 

inspeksi keuangan tidak hanya terbatas pada pemasukan pajak saja tetapi juga 

memeriksa pada jawatan atau instansi pemerintah.  

6. Tahun 1960  

Tugas Kantor Inspeksi Keuangan Malang terbatas dibidang pemasukan pajak dan 

memeriksa keuangan kas negara pada jawatan satu instansi pemerintah. 

7. Tahun 1961 

Kantor Inspeksi Keuangan Malang menyerahkan tugas kepada Pemerintah Daerah 

yang menyangkut pemasukan daerah yaitu : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Pajak Radio 

c. Pajak Potongan Hewan, dsb. 

8. Tahun 1984 



Kantor Inspeksi Keuangan berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Malang.  

9. Tahun 1989 

Kantor  Inspeksi Pajak berubah nama menjadi “Kantor Pelayanan Pajak Malang” 

yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

10.Tahun 2007 

Pada tanggal 4 Desember 2007 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang. KPP Malang 

dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara, 

KPP Pratama Malang Kepanjen dan KPP Pratama Malang Singosari. KPP 

Pratama Malang Selatan merupakan KPP Modern yang telah menggabungkan 

Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan serta 

pemeriksaan pada suatu kantor guna untuk memudahkan dan memberikan 

pelayanan prima kepada WP. KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu 

dari 14 KPP Pratama di lingkungan kantor wilayab DJP Jawa Timur III Kota 

Malang. 

4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Slogan  

Sesuai dengan fungsi instansi sebagai wadah pelayanan masyarakat, wujud 

pelayanan tersebut digambarkan dalam visi dan misi perusahaan. Visi yang akan 

diwujudkan KPP Malang Selatan sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak 

yaitu: “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelaenggarakan sistem administrasi 



perpajakan modern yang efektif dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan 

profesionalisme yang tinggi”. 

Misi yang akan diwujudkan yaitu:  

1. Fiskal 

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang 

kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi 

2. Ekonomi 

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi 

bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi 

3. Politik 

Mendukung proses demokratisasi 

4. Kelembagaan  

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi 

perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. 

4.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Keunggulan KPP Pratama Malang Selatan. 

KPP Pratama Malang Selatan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil 

DJP Jawa Timur. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas untuk 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 

Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah DJP Jawa Timur III. KPP Pratama 

Malang Selatan sebagai KPP modern, mempunyai keunggulan yaitu sebagai 

berikut : 



1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, 

pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pelayanan dan 

pengawasan berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan fungsi 

pemeriksaan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan pada 

organisasi KPP lainnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam satu seksi.  

2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena 

dilakukan melalui staf khusus yaitu Account Representative (AR).  AR adalah 

penghubung antara KPP Pratama dan WP  bertanggung jawab untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan WP, menyampaikan 

informasi perpajakan secara efektif dan profesional dan memastikan bahwa 

WP memperoleh hak-haknya secara transparan. AR memiliki pemahaman 

tentang bisnis dan kebutuhan WP dalam hubungannya dengan kewajiban 

perpajakan sehingga AR membutuhkan pendidikan dan pelatihan dari 

berbagai narasumber. AR ini akan memberikan informasi mengenai: 

• Rekening WP untuk semua jenis pajak 

• Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi 

• Interprestasi dan penegasan atas semua peraturan 

• Perubahan data identitas WP 

• Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak 

• Kemajuan proses keberatan dan banding, dan 

• Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban 

perpajakan WP. 

3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun 

pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost of 



compliance relatif lebih rendah; Dengan adanya AR maka penanganan atas 

berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.  

4. Keunggulan di bidang teknologi informasi seperti aplikasi online payment, 

electronic SPT (e-SPT), e-filling, SIDJP (Sistem Direktorat Jenderal Pajak) 

yang merupakan pengembangan dari SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan 

Terpadu) yaitu sistem yang menggunakan database terpusat untuk 

menghasilkan daya pembayaran dan kewajiban perpajakan setiap WP secara 

dinamis. 

5. Sumber daya manusia yang profesional, well knowledge, high skills dan good 

attitude yang akan memotivasi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk 

mematuhi perpajakan karena Wajib Pajak percaya dengan integritas aparat 

pajak. 

6. Manajemen pemeriksaan pajak menjadi lebih efisien dan efektif karena 

ditangani oleh unit yang khusus dan dispesialisasikan pada sektor-sektor 

tertentu. 

4.1.4 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kelancaran 

pelaksanaan kegiatan suatu instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta. 

Struktur organisasi merupakan alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan karena terdapat deskripsi jabatan dan wewenang yang jelas. 

Semakin besar lembaga tersebut maka akan semakin banyak dan panjang struktur 

organisasinya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sub Bagian Umum 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 



3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) 

4. Seksi PPh Orang Pribadi (PPh OP) 

5. Seksi PPh Badan 

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh) 

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 

8. Seksi Penagihan Pajak. 

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan (PenKeb). 

10. Kantor Penyuluhan dan Penggalian Potensi Tata Usaha. 

4.1.5 Wilayah Kerja 

Daerah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Malang meliputi wilayah 

pemerintahan Kota dan Kabupaten Malang dengan kecamatan: 

1. Tumpang.    11. Bulu lawang.  

2. Ponco Kusumo.   12. Gondanglegi.   

3. Pakis.    13. Wajak. 

4. Dampit.    14. Tajinan.   

5. Ampel Gading.   15. Klojen.  

6. Tirtoyudo.   16. Turen. 

7. Sumbermanjing Wetan.  17. Sukun. 

8. Gedangan.   18. Blimbing.   

9. Jabung.    19. Lowokwaru. 

10. Kendung Kandang.  20. Bantur. 

 

4.2 Analisis dan Interpretasi 

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 



Pada bagian berikut akan disajikan analisis deskriptif untuk mendukung analisa 

kuantitatif dan memberikan gambaran dari hasil penelitian. 

a. Tabel 4.1 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Peraturan Perpajakan (X1) 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 Rata-

rata 
F % F % F % F % F %  

1 
Wajib pajak sering lalai 
melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak, 

- - 4 3,6 19 17,3 44 40 43 39,09 4,15 

2 

Setuju untuk diadakannya 
insentif  bagi wajib pajak 
dalam melakukan 
pembayaran pajak 

- - 1 0,9 16 14,5 48 43,64 45 40,91 4,25 

3 

Anda memahami dengan jelas 
isi dari peraturan yang 
mengatur tentang 
keterlambatan pembayaran 
pajak, 

- - 3 2,7 29 26,4 31 28,18 47 42,73 4,11 

4 

Juga mereka menyatakan 
keberatan terhadap besarnya 
sanksi administrasi yang 
ditetapkan, 

- - 2 1,8 26 23,6 46 41,82 36 32,73 4,05 

5 

Dana dari hasil pemungutan 
pajak telah dikelola dengan 
baik dan benar, serta tepat 
sasaran 

- - 3 2,7 16 14,5 50 45,45 41 37,27 4,17 

 Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, sebagian besar para wajib pajak 

memberikan respon yang positif terhadap peraturan perpajakan yang telah 

ditetapkan. Ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang secara langsung 

maupun tidak langsung menyatakan hal tersebut.  

Untuk pertanyaan pertama tentang kelalaian Wajib Pajak, jawaban responden 

lebih dominan pada pilihan setuju, yaitu 44 responden atau setara dengan 40%. 

Pertanyaan kedua tentang insentif bagi Wajib Pajak juga didominasi oleh pilihan 

setuju, yaitu 48 responden atau sama dengan 43,64%. 



Sedangkan pertanyaan nomor 3 (tiga) tentang pemahaman responden terhadap 

peraturan keterlambatan membayar pajak, tanggapan responden lebih didominasi 

oleh pernyataan sangat setuju. Jumlahnya mencapai 47 responden dengan 

persentase 42,73%.  

Pilihan setuju juga diperoleh dari responden atas pertanyaan nomor 4 tentang 

keberatan responden terhadap jumlah sanksi yang diterima atas keterlambatan. Ini 

ditunjukkna dengan jumlah 46 responden, setara dengan 41,82%. Sementara 

pertanyaan terakhir tentang ketepatan pengelolaan dana hasil pungutan pajak, juga 

didominasi pernyataan setuju, yaitu sebesar 50 responden atau 45,45%. 

b. Tabel 4.2 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Pelayanan 

Kantor Pajak (X2) 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-
rata F % F % F % F % F % 

1 

Setujukah Anda bila dikatakan 
bahwa petugas di kantor pajak 
telah memberi pelayanan yang 
baik? 

- - 3 2,7 10 9,09 42 38,18 55 50 4,35 

2 Cara Penyampaian SPT selama 
ini sudah berjalan dengan baik 

- - 4 3,6 11 10 33 30 62 56,36 4,39 

3 

Pemberian peringatan oleh 
petugas pajak untuk tidak 
terlambat membayar PBB 
sudah diberikan dengan baik 

- - 4 3,6 9 8,18 58 52,73 39 35,45 4,2 

4 Dalam penyampaian SPT sudah 
terlayani 

- - 4 3,6 27 24,5 33 30 46 41,82 4,1 

5 
Sistem pelaporan SPT yang ada 
sekarang ini memudahkan 
dalam penyerahkan SPT 

- - 3 2,7 22 20 56 50,91 29 26,36 4,01 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, sebagian besar para wajib pajak 

memberikan respon yang positif terhadap pelayanan kantor pajak. 

Dari lima pertanyaan yang diajukan, jawaban responden yang menyatakan sangan 

setuju lebih mendominasi. Ini ditunjukkan oleh jumlah dan persentase yang 



diperoleh pada pertanyaan nomor 1 tentang pelayanan petugas kantor pajak 

sebesar 55 responden atau 50%, nomor 2 tentang cara penyampaian SPT sebesar 

62 responden atau 56,36%, dan nomor 4 tentang pelayanan dalam penyampaian 

SPT sebesar 46 responden dengan persentase 41,82%.  

Dua pertanyaan lainnya, responden lebih memilih “setuju”. Pertanyaan nomor 3 

tentang peringatan oleh petugas atas keterlambatan, respon setuju diwakili oleh 58 

responden atau 52,73%. Dan pertanyaan nomor 5 tentang system pelaporan SPT 

diwakili oleh 56 responden dengan persentase sebesar 50,91%. 

c. Tabel 4.3 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Sanksi Pajak (X3) 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 Rata-

rata F % F % F % F % F % 

1 

Setujukah Anda dengan 
adanya sanksi administrasi bila 
wajib pajak tidak 
menyampaikan SPT  dalam 
waktu yang ditentukan? 

- - 9 8,2 20 18,2 60 54,55 21 19,09 3,85 

2 

Dalam peraturan yang baru 
(Pasal 7 Undang-undang KUP 
Nomor 28 Tahun 2007), 
terjadi kenaikan jumlah sanksi 
bagi wajib pajak yang 
terlambat menyerahkan SPT, 
Setujukah Anda dengan 
Kenaikan Jumlah sanksi 
tersebut? 

- - 4 3,6 11 10 37 33,64 58 52,73 4,35 

3 
Jumlah sanksi disesuaikan 
dengan berapa lama 
keterlambatan, 

- - 2 1,8 17 15,5 47 42,73 44 40 4,21 

4 
Menyatakan keberatan 
terhadap besarnya sanksi 
administrasi yang ditetapkan 

- - 24 22 26 23,6 28 25,45 32 29,09 3,62 

5 

Penerapan sanksi harus tertulis 
untuk menghindari 
penyimpangan serta untuk 
menjamin tertib administrasi, 

- - 16 15 27 24,5 43 39,09 24 21,82 3,68 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, sebagian besar para wajib pajak 

memberikan respon yang positif terhadap sanksi pajak yang telah diberlakukan.  



Dari lima pertanyaan yang diajukan, tiga di antaranya didominasi oleh pernyataan 

”setuju”, yaitu pertanyaan nomor 1 tentang sanksi administrasi, pertanyaan nomor 

3 tentang penyesuaian sanksi dengan lama keterlambatan, serta pertanyaan nomor 

5 tentang penerapan saksi harus tertulis. Untuk pertanyaan nomor 1, jumlah 

responden yang menyatakan ”setuju” adalah 60 dengan persentase 54,55%. 

Nomor 3, jumlahnya 47 responden atau sama dengan 42,73%. Dan nomor 5 

diwakili oleh 43 responden atau 39,09%. 

Sedangkan dua lainnya didominasi oleh pernyataan ”sangat setuju”. Ini diwakili 

oleh tanggapan atas pertanyaan nomor 2 tentang kenaikan jumlah sanksi dalam 

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 dan nomor 4 tentang pernyataan 

keberatan terhadap besarnya sanksi administrasi yang di tetapkan. Pertanyaan 

nomor 2, yang menyatakan ”sangat setuju” adalah 58 responden setara dengan 

52,73%. Sedangkan nomor 4 diwakili oleh 32 responden dengan persentase 

29,09%. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 

Rata-
rata F % F % F % F % F % 



1 Membayar PBB adalah suatu 
kewajiban - - - - 4 3,64 44 40 62 56,36 4,53 

2 Anda setuju bahwa batas akhir 
penyampaian SPT Masa 
adalah tanggal 20 setiap bulan 
berikutnya, 

- - - - 9 8,18 60 54,55 41 37,27 4,29 

3 Kesadaran untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan, 
menjadikan Anda membayar 
pajak tepat waktu, 

- - - - 2 1,82 79 71,82 29 26,36 4,25 

4 Setelah SPT masa berakhir, 
Wajib Pajak diperbolehkan 
mengajukan perpanjangan waktu 
secara tertulis 

- - - - 12 10,9 53 48,18 45 40,91 4,3 

5 Dengan penyampaian SPT 
tepat waktu berarti telah 
menjadi warganegara yang 
baik dan taat pajak 

- - - - 20 18,2 63 57,27 27 24,55 4,06 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, sebagian besar para wajib pajak 

memberikan respon yang positif terhadap kepatuhan pajak. 

Untuk variable kepatuhan ini, penulis memberikan lima pertanyaan untuk 

memperoleh tanggapan responden. Empat pertanyaan mendapat tanggapan 

“setuju”, sisanya “sangat setuju”. 

Pertanyaan nomor 1 tentang apakah membayar PBB adalah suatu kewajiban, 

sebagian besar responden memberi jawaban “sangat setuju”. Ini diwakili oleh 

56,36% dari mereka atau 62 responden.  

Untuk pertanyaan nomor 2 tentang batas akhir penyampaian SPT Masa pada 

tanggal 20 bulan berikutnya, jawaban “setuju” diwakili oleh 60 responden atau 

54,55%. Nomor 3 tentang kesadaran yang menjadi alasan membayar pajak tepat 

waktu, jawaban “setuju” diwakili oleh 79 responden atau 71,82%. Nomor 4 

tentang perpanjangan waktu SPT masa, jawaban yang sama diwakili oleh 48,18% 

atau 53 responden. Dan terakhir, pertanyaan nomor 5 tentang apakah 

penyampaian SPT tepat waktu identik dengan perilaku sebagai warga negara yang 



baik dan taat pajak, jawaban “setuju” diwakili oleh 63 responden atau sama 

dengan 57,27%. 

4.2.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Ada dua syarat penting yang berlaku pada kuesioner yaitu untuk valid dan 

reliable. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut, sedangkan 

suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian validitas dan 

reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner, apakah isi dari butir pertanyaan tersebut sudah valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen agar memberikan hasil sesuai 

dengan tujuannya. Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen 

penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dan 

variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji tingkat validitas data, dalam 

penelitian ini digunakan uji validitas konstrak (construct validity) dengan teknik 

korelasi product moment, dengan rumus: 
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 N  =  jumlah responden 

 X  =  skor total tiap-tiap item 

 Y  =  skor total 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

masing-masing item, syarat minimum koefisien korelasi (r kritis) adalah 0,3, jadi r 

harus lebih besar dari 0,3. Jika r hasil positif, serta r hasil > 0,3, maka item 

tersebut valid, sedangkan jika r hasil tidak positif, dan r hasil < 0,3, maka item 

tersebut tidak valid. 

Setelah data terkumpul dan sesuai dengan karakteristik jawaban yang diberikan 

(sebelum diuji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka terlebih 

dahulu diuji keandalan masing-masing item yang ada pada seluruh variabel 

penelitian.  

Tabel 4.5 Uji Validitas Pada Variabel Peraturan Perpajakan (X1) 

No Pernyataan Koefisen 
Korelasi Sig r kritis 

1 Wajib pajak sering lalai melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak, 0,617 

0,000 0,195 

2 Setuju untuk diadakannya insentif  bagi wajib 
pajak dalam melakukan pembayaran pajak 0,653 

3 
Anda memahami dengan jelas isi dari 
peraturan yang mengatur tentang 
keterlambatan pembayaran pajak, 

0,693 

4 Juga mereka menyatakan keberatan terhadap 
besarnya sanksi administrasi yang ditetapkan, 0,617 

5 
Dana dari hasil pemungutan pajak telah 
dikelola dengan baik dan benar, serta tepat 
sasaran 

0,563 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelima item pertanyaan untuk variabel 

peraturan perpajakan (X1) mempunyai koefisien korelasi (r) lebih besar dari nilai 



kritis produk moment sebesar 0,195 dengan demikian seluruh indikator variabel 

peraturan perpajakan (X1) adalah valid. 

Tabel 4.6 Uji Validitas Pada Variabel Pelayanan Kantor Pajak (X2) 

No Pernyataan Koefisen 
Korelasi Sig r table 

1 
Setujukah Anda bila dikatakan bahwa 
petugas di kantor pajak telah memberi 
pelayanan yang baik? 

0,744 

0,000 0,195 

2 Cara Penyampaian SPT selama ini sudah 
berjalan dengan baik 0,770 

3 
Pemberian peringatan oleh petugas pajak 
untuk tidak terlambat membayar PBB 
sudah diberikan dengan baik 

0,766 

4 Dalam penyampaian SPT sudah terlayani 0,795 

5 Sistem pelaporan SPT yang ada sekarang 
ini memudahkan dalam penyerahkan SPT 0,726 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelima item pertanyaan untuk variabel 

pelayanan kantor pajak (X2) mempunyai koefisien korelasi (r) lebih besar dari 

nilai kritis produk moment sebesar 0,195 dengan demikian seluruh indikator 

variabel pelayanan kantor pajak (X2) adalah valid. 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Uji Validitas Pada Variabel Sanksi Pajak (X3) 



No Pernyataan Koefisen 
Korelasi Sig r table 

1 

Setujukah Anda dengan adanya sanksi 
administrasi bila wajib pajak tidak 
menyampaikan SPT  dalam waktu yang 
ditentukan? 

0,625 

0,000 0,195 

2 

Dalam peraturan yang baru (Pasal 7 
Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 
2007), terjadi kenaikan jumlah sanksi 
bagi wajib pajak yang terlambat 
menyerahkan SPT, Setujukah Anda 
dengan Kenaikan Jumlah sanksi tersebut? 

0,644 

3 Jumlah sanksi disesuaikan dengan berapa 
lama keterlambatan, 0,599 

4 Menyatakan keberatan terhadap besarnya 
sanksi administrasi yang ditetapkan 0,709 

5 
Penerapan sanksi harus tertulis untuk 
menghindari penyimpangan serta untuk 
menjamin tertib administrasi, 

0,710 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelima item pertanyaan untuk variabel 

sanksi pajak (X3) mempunyai koefisien korelasi (r) lebih besar dari nilai kritis 

produk moment sebesar 0,195 dengan demikian seluruh indikator variabel sanksi 

pajak (X3) adalah valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Uji Validitas Pada Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 



No Pernyataan Koefisen 
Korelasi Sig r tabel 

1 Membayar PBB adalah suatu kewajiban 0,532 

0,000 0,195 

2 
Anda setuju bahwa batas akhir 
penyampaian SPT Masa adalah tanggal 
20 setiap bulan berikutnya, 

0,525 

3 
Kesadaran untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan, menjadikan Anda 
membayar pajak tepat waktu, 

0,538 

4 
Anda setuju bahwa batas akhir 
penyampaian SPT Masa PPN adalah 
tanggal 20 setiap bulan berikutnya, 

0,544 

5 
Dengan penyampaian SPT tepat waktu 
berarti telah menjadi warganegara yang 
baik dan taat pajak 

0,617 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelima item pertanyaan untuk variabel 

kepatuhan pajak (Y) mempunyai koefisien korelasi (r) lebih besar dari nilai kritis 

produk moment sebesar 0,195 dengan demikian seluruh indikator variabel-

variabel kepatuhan pajak (Y)  adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini, dihitung dengan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, dengan 

rumus sebagai berikut: 
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 dimana, 

 r11  =  Reliabilitas Instrumen 

 k   =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 � 2
b  =  Jumlah varians butir 

 � 2
t  =  Jumlah varians total 

Pendekatan Alpha ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya kuesioner atau soal bentuk uraian. Sedangkan 

ketentuan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach adalah dengan 

membandingkan koefisien alpha (�) dengan 0,6. Jika koefisien alpha (r hitung) > 

0,6, maka item tersebut reliabel, sedangkan jika koefisien alpha (r hitung) < 0,6, 

maka item tersebut tidak reliabel 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Pada Variabel Bebas 

Variabel Penelitian Alpha Cronbach Alpha Keterangan 

Peraturan Perpajakan 0,618 

0,6 Reliabel Pelayanan Kantor 

Pajak 
0,817 

Sanksi Pajak 0,670 

   Sumber : Data Primer yang diolah 

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Pada Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel Penelitian Alpha Cronbach Alpha Keterangan 

X1, X2 dan X3 0,670 
0,6 Reliabel 

Kepatuhan Pajak 0,818 
   Sumber : Data Primer yang diolah 



Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai alpha 

lebih dari 0,6 sehingga pertanyaan dalam variabel adalah reliable. 

4.2.3 Analisis Inferensial 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Pada analisis ini akan dihasilkan sebuah 

persamaan regresi yang diharapkan akan dapat menjelaskan pengaruh variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas. Kemudian tingkat pengaruh dari hasil setiap 

variabel bebas yang ada pada model akan diuji secara parsial. Berikut ini adalah 

hasil uraian analisis regresi untuk seluruh responden yang diperoleh dalam 

penelitian ini.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh peraturan perpajakan, 

pelayanan kantor pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

diperoleh dari Fhitung = 46,425 dengan menggunakan Sig F = 0,000 dan koefisien 

determinasi sebesar = 0,568. Karena Fhitung  lebih besar dari Ftabel = 2,691 dan sig.F 

< 0,05 maka dapat diambil keputusan tolak H0. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan secara bersama-sama variabel X1 (peraturan perpajakan), X2 

(pelayanan kantor pajak) dan X3 (sanksi pajak) mempengaruhi variabel Y 

(kepatuhan wajib pajak).  

Kontribusi persamaan regresi yang diperoleh untuk menjelaskan pengaruh 

variabel X1 (peraturan perpajakan), X2 (pelayanan kantor pajak) dan X3 (sanksi 

pajak) terhadap peningkatan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 56,8%. 

Sisanya sekitar 43,2%, variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian.  



Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi  

Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 17, didapatkan persamaan regresi yaitu : 

Y = 2,113 + 0,103 X1 + 0,228 X2 + 0,200 X3  

b. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa secara parsial peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien regresi 

sebesar 0,103 dengan sig.t sebesar 0,035 dan thitung sebesar 2,131. Karena sig.t 

lebih kecil dari 0,05 dan thitung lebih besar dari 1,983 maka dapat diambil 

keputusan tolak H0. Artinya bahwa variabel peraturan perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

 

Variabel Koefisie
n Beta 

Koefisien 
standart 

beta 
t-hitung Sig-t Kesimpulan 

Konstanta 2,113  10,671 0,000  
Peraturan Perpajakan 

X1 
0,103 0,159 2,131 0,035 Pengaruh positif 

signifikan 
Pelayanan Kantor Pajak 

(X2) 
0,228 0,420 5,382 0,000 Pengaruh positif 

signifikan 
Sanksi Pajak 

(X3) 
0,200 0,364 5,126 0,000 Pengaruh positif 

signifikan 
Koefisien korelasi berganda (R) =   0,754 
Koefisien determinasi  (R2) =   0,568 
Fhitung     =   46,452 
Sig F    =   0,000 
Nilai kritis :  
ttabel     =   1,983 
Ftabel     =   2,691 
 



Koefisien regresi pada variabel pelayanan kantor pajak (X2) sebesar 0,228 dengan 

sig.t sebesar 0,000 dan thitung sebesar 5,382 memberikan kesimpulan bahwa 

koefisien ini berbeda nyata dengan nol. Hal ini dikarenakan sig.t lebih kecil dari 

0,05 dan thitung lebih besar dari 1,983. Hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel 

pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan 

wajib pajak. 

Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,200 dengan sig-t 

sebesar 0,000 dan thitung sebesar 5,126. Karena sig.t lebih kecil dari 0,05 dan thitung 

lebih besar dari 1,983 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien ini 

adalah berbeda nyata dengan nol. Hasil ini menunjukkan sanksi pajak 

berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

c. Variabel yang paling dominan  

Untuk mencari variebel yang paling berpengaruh atau untuk mencari kontribusi 

terbesar dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat diketahui 

dari koefisien regresi yang telah di standarkan dan hasil kuadrat korelasi parsial 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Beta 

Variabel Koefisien Beta Peringkat 

Peraturan Perpajakan 
X1 

0,159 3 

Pelayanan Kantor Pajak 
(X2) 

0,420 1 

Sanksi Pajak 
(X3) 

0,364 2 

        Sumber : Data Primer yang diolah 

 
 



Dari table Hasil Koefisien Beta dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah Pelayanan Kantor 

Pajak (X2) dengan Koefisien Beta 0,420 dan secara otomatis berada di peringkat 

1. Peringkat 2 ditempati oleh Sanksi Pajak (X3) dengan Koefisien Beta 0,364). 

Terakhir adalah variable Peraturan Perpajakan (X1) dengan Koefisien Beta 0,159. 

Tabel 4.13  Hasil Korelasi Parsial Antara Variabel Terikat dengan Variabel Bebas 

Variabel R r2
 Kontribusi (%) Peringkat 

Peraturan Perpajakan 
X1 

0.489 0.239 23,9 3 

Pelayanan Kantor Pajak 
(X2) 

0.654 0.428 42,8 1 

Sanksi Pajak 
(X3) 

0.591 0.349 34,9 2 

Sumber : Data Primer yang diolah 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini secara parsial variabel 

pelayanan kantor pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Variabel pelayanan kantor pajak memiliki koefisien beta sebesar 0,420 dan 

memiliki kontribusi tertinggi yaitu sekitar 42,8% terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak. 

4.2.4  Pengujian Asumsi Klasik Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas residual dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov untuk 1 

sampel atau One Sample Kolmogorov Smirnov. Data yang digunakan adalah data 

residual atau unstandardize residual yang didapatkan dari model regresi. 

Berdasarkan hasil dari uji Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil 



    Tabel 4.14  Hasil Pengujian Kolmogorov Smirnov 

N Kolmogorov_Smirnov Z Asymp.Sig 

110 0,996 0,274 

            Sumber : Data Primer yang diolah 

Nilai asymp.sig yang dihasilkan lebih dari 0,05 sehingga dapat diambil keputusan 

yaitu terima H0 yang artinya residual sudah berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance 

Influence Factor) dari masing-masing variabel bebas. Berikut nilai VIF dari 

masing-masing variabel bebas. 

Tabel 4.15 Nilai VIF dari Variabel Bebas 

No Variabel VIF 

1 Peraturan Perpajakan 
X1 

1,371 

2 Pelayanan Kantor Pajak 
(X2) 

1,495 

3 Sanksi Pajak 
(X3) 

1,237 

            Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas X, didapatkan nilai VIF 

dari seluruh variabel bebas kurang dari 5. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik uji durbin watson 

(dhitung) yang didapatkan dari hasil analisis regresi kemudian dibandingkan dengan 

nilai dL dan dU pada tabel durbin watson. Berdasarkan hasil analisis regresi 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Autokorelasi 



Statistik uji durbin watson 
Tabel Durbin Watson 

( n = 70 dan peubah bebas = 5) 

dhitung dL dU 

1,912 1,63 1,72 

  Sumber : Data Primer yang diolah 

Nilai statistik uji durbin watson (dhitung) terletak diantara dU dan 4-dU atau 

1,72<1,912<2,28. Sehingga dapat diambil keputusan yaitu terima H0 atau dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi terhadap residual. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan analisis regresi dimana variabel 

terikat adalah nilai mutlak residual yang belum distandarkan dengan variabel 

bebas yang sama dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi, didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi  

Nilai Mutlak Residual Dengan Variabel Bebas 

Variabel Koefisien 
Beta t-hitung Sig-t Kesimpulan 

Peraturan 
Perpajakan 

(X1) 
-0.054 -1.807 0.074 Tidak signifikan 

Pelayanan Kantor 
Pajak 
(X2) 

-0.063 -1.953 0.067 Tidak signifikan 

Sanksi Pajak 
(X3) 

0.026 1.083 0.281 Tidak signifikan 

  Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 4.17, didapatkan hasil bahwa sig.t dari masing-masing variabel 

bebas lebih besar dari 0,05 dari thitung dari masing-masing variabel bebas lebih 

kecil dari 1,983, sehingga dapat diambil keputusan terima H0 yang artinya bahwa 

masing-masing variabel bebas tidak mengalami heteroskedastisitas. Berdasarkan 



kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa model regresi yang didapat tidak 

mengalami heteroskedastisitas. 

4.3 Pembahasan 

Hasil penelitian yang mengklasifikasikan variabel terikat menjadi 3 (tiga) yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.  

4.3.1 Peraturan Perpajakan 

Berdasarkan hasil uji t, variabel Peraturan Wajib Pajak (X1) yaitu menempati 

peringkat ke 3 sebesar 23,9% secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak  (Y). Dengan memperhatikan fakta yang menyebutkan responden 

secara dominan, maka daptlah dijadikan sandaran bahwa responden telah 

memahami posisinya sebagai Warga Negara yang bersangkutan juga pada saat 

yang sama menyadari salah satu kewajiban kewarganegaraanya, yaitu sebagai 

Wajib Pajak yang harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

Pada tahap ini, Wajib Pajak dituntut pemahamannya terhadap Peraturan 

Perpajakan. Ini bertujuan untuk menjamin rasa keadilan yang bertitik mula dari 

kesadaran Wajib Pajak menyangkut tanggung jawab pajak yang dibebankan 

kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Wajib Pajak. 

4.3.2 Pelayanan Kantor Pajak 

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pelayanan Kantor Pajak (X2) menempati 

peringkat ke 1 yaitu sekitar 42,8% secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak  (Y). Jadi yang dominan itu dapat dimaknai sebagai bentuk kepuasan 

dari responden (baca: wajib pajak) terhadap tingkat pelayanan yang mereka terima 

dari kantor pajak. Oleh karenanya, fakta-fakta dari hasil penelitian ini dapat 



dijadikan landasan dari suatu simpulan antara, bahwa tingkat pelayanan kantor 

pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

Berdasarakan hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel 

Pelayanan Kantor Pajak merupakan faktor yang paling dominan yang ditunjukan 

dengan angka koefesien regresi sebesar 0,228. Oleh karenya fakta-fakta dari hasil 

penelitian ini dapat dijadikan landasanan dari suatu simpulan antara, bahwa 

tingkat Pelayanan Kantor Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak.   

4.3.3 Sanksi Pajak 

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pelayanan Kantor Pajak (X3) menempati 

peringkat ke 2  yaitu sekitar 34,9% secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak  (Y). kiranya dapat mewakili sebagian besar suara responden dalam 

menyikapi Sanksi Pajak yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundangan 

selama ini. Dominasi tersebut juga menunjukkan tingkat pemahaman mereka 

terhadap kandungan dari UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, terutama Pasal 7 yang 

mengatur tentang jumlah sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat melaksanakan 

kewajibannya. 

Dengan mengabungkan data kuesioner dan data sekunder tentang jumlah dan 

persentase Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, dapat dianalisis 

pengaruh dari pemberlakuan UU KUP yang baru menggantikan UU KUP Nomor 

16 Tahun 2000 ini. Hasil yang diperoleh dari perbandingan jumlah dan persentase 

Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan antara sebelum dan sesudah 

perubahan peraturan, dapat diketahui bahwa untuk Wajib Pajak Pribadi masih 



stganan. Sementara untuk Wajib Pajak Badan malah mengalami kenaikan jumlah 

dan persentase keterlambatan.  

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil akhir dari seluruh proses penelitian ini melahirkan kesimpulan yang 

antara lain sebagai berikut. 

1. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda secara simultan dapat 

disimpulakan bahwa variabel Peraturan Perpajakan, Pelayanan Kantor 

Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.  

2. Sesuai hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda secara persial 

dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat  

kepatuhan wajib pajak adalah variabel pelayanan dari petugas kantor pajak. 

Ini ditunjukan oleh peringkat Kontribusi (%) yang paling tinggi dengan nilai 

kontribusi 42,8%. Selanjutnya disusul oleh variabel Sanksi Pajak dengan 

nilai koefesien beta 34,9%, dan terakhir variabel Peraturan Perpajakan 

dengan nilai koefesiens 23,9%.. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dibuat penulis berdasarkan hasil dari penelitian 

antara lain: 

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan 

berbagai pihak terkait, untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional. 

2. Menyimak kecenderungan perilaku Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya 

lebih dipengaruhi oleh baik-buruknya pelayanan petugas Kantor Pelayanan 



Pajak, maka variabel ini dapat dieksplorasi lebih jauh dalam rangka 

mendorong tingat kepatuhan Wajib Pajak ke posisi yang lebih tinggi. 

3. Berbagai pihak, dapat melakukan penelitian mengenai kasus ini dari sudut 

pandang yang lain atau dengan menggunakan variabel-variabel yang 

berbeda. 

4. Memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah responden yang 

diperoleh lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif 
 
Frequency Table 

 

 

 

 

 

Y11

4 3.6 3.6 3.6
44 40.0 40.0 43.6
62 56.4 56.4 100.0

110 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y12

9 8.2 8.2 8.2
60 54.5 54.5 62.7
41 37.3 37.3 100.0

110 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y13

2 1.8 1.8 1.8
79 71.8 71.8 73.6
29 26.4 26.4 100.0

110 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y14

12 10.9 10.9 10.9
53 48.2 48.2 59.1
45 40.9 40.9 100.0

110 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y15

20 18.2 18.2 18.2
63 57.3 57.3 75.5
27 24.5 24.5 100.0

110 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



 

 

 

 

 

X11

4 3.6 3.6 3.6
19 17.3 17.3 20.9
44 40.0 40.0 60.9
43 39.1 39.1 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X12

1 .9 .9 .9
16 14.5 14.5 15.5
48 43.6 43.6 59.1
45 40.9 40.9 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X13

3 2.7 2.7 2.7
29 26.4 26.4 29.1
31 28.2 28.2 57.3
47 42.7 42.7 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X14

2 1.8 1.8 1.8
26 23.6 23.6 25.5
46 41.8 41.8 67.3
36 32.7 32.7 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X15

3 2.7 2.7 2.7
16 14.5 14.5 17.3
50 45.5 45.5 62.7
41 37.3 37.3 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



 

 

 

 

 

X21

3 2.7 2.7 2.7
10 9.1 9.1 11.8
42 38.2 38.2 50.0
55 50.0 50.0 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X22

4 3.6 3.6 3.6
11 10.0 10.0 13.6
33 30.0 30.0 43.6
62 56.4 56.4 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X23

4 3.6 3.6 3.6
9 8.2 8.2 11.8

58 52.7 52.7 64.5
39 35.5 35.5 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X24

4 3.6 3.6 3.6
27 24.5 24.5 28.2
33 30.0 30.0 58.2
46 41.8 41.8 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X25

3 2.7 2.7 2.7
22 20.0 20.0 22.7
56 50.9 50.9 73.6
29 26.4 26.4 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



 

 

 

 

 
 
 

X31

9 8.2 8.2 8.2
20 18.2 18.2 26.4
60 54.5 54.5 80.9
21 19.1 19.1 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X32

4 3.6 3.6 3.6
11 10.0 10.0 13.6
37 33.6 33.6 47.3
58 52.7 52.7 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X33

2 1.8 1.8 1.8
17 15.5 15.5 17.3
47 42.7 42.7 60.0
44 40.0 40.0 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X34

24 21.8 21.8 21.8
26 23.6 23.6 45.5
28 25.5 25.5 70.9
32 29.1 29.1 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X35

16 14.5 14.5 14.5
27 24.5 24.5 39.1
43 39.1 39.1 78.2
24 21.8 21.8 100.0

110 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Lampiran 3 Hasil Uji Validitas 
 
Correlations 
 

 
Correlations 
 

 

Correlations

1 .109 .230* .088 .106 .532**
.258 .016 .360 .270 .000

110 110 110 110 110 110
.109 1 .100 .101 .114 .525**
.258 .299 .296 .236 .000
110 110 110 110 110 110

.230* .100 1 .056 .276** .538**

.016 .299 .561 .004 .000
110 110 110 110 110 110

.088 .101 .056 1 .147 .544**

.360 .296 .561 .124 .000
110 110 110 110 110 110

.106 .114 .276** .147 1 .617**

.270 .236 .004 .124 .000
110 110 110 110 110 110

.532** .525** .538** .544** .617** 1

.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y

Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .332** .225* .084 .287** .617**
.000 .018 .381 .002 .000

110 110 110 110 110 110
.332** 1 .296** .275** .215* .653**
.000 .002 .004 .024 .000
110 110 110 110 110 110
.225* .296** 1 .429** .158 .693**
.018 .002 .000 .099 .000
110 110 110 110 110 110
.084 .275** .429** 1 .147 .617**
.381 .004 .000 .125 .000
110 110 110 110 110 110
.287** .215* .158 .147 1 .563**
.002 .024 .099 .125 .000
110 110 110 110 110 110
.617** .653** .693** .617** .563** 1
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X11 X12 X13 X14 X15 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Correlations 
 

 
Correlations 
 

 

Correlations

1 .485** .508** .471** .391** .744**
.000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110
.485** 1 .662** .423** .365** .770**
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110
.508** .662** 1 .426** .356** .766**
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110
.471** .423** .426** 1 .644** .795**
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110
.391** .365** .356** .644** 1 .726**
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110
.744** .770** .766** .795** .726** 1
.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X21

X22

X23

X24

X25

X2

X21 X22 X23 X24 X25 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .330** .269** .281** .257** .625**
.000 .005 .003 .007 .000

110 110 110 110 110 110
.330** 1 .442** .241* .237* .644**
.000 .000 .011 .013 .000
110 110 110 110 110 110

.269** .442** 1 .146 .286** .599**

.005 .000 .127 .002 .000
110 110 110 110 110 110

.281** .241* .146 1 .465** .709**

.003 .011 .127 .000 .000
110 110 110 110 110 110

.257** .237* .286** .465** 1 .710**

.007 .013 .002 .000 .000
110 110 110 110 110 110

.625** .644** .599** .709** .710** 1

.000 .000 .000 .000 .000
110 110 110 110 110 110

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X31

X32

X33

X34

X35

X3

X31 X32 X33 X34 X35 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas 
 
Reliability 
 

 

 
Reliability 
 

 

 
Reliability 
 

 

 
 
 

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

110 100.0
0 .0

110 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.622 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

110 100.0
0 .0

110 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.618 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

110 100.0
0 .0

110 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.817 5

Cronbach's
Alpha N of Items



Reliability 
 

 

 
Reliability 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

110 100.0
0 .0

110 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.670 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

110 100.0
0 .0

110 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.818 15

Cronbach's
Alpha N of Items



Lampiran 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Regression 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

x3, x1, x2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: yb. 

Model Summaryb

.754a .568 .556 .21856 1.921
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: yb. 

ANOVAb

6.653 3 2.218 46.425 .000a

5.064 106 .048
11.717 109

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: yb. 

Coefficientsa

2.113 .198 10.671 .000
.103 .048 .159 2.131 .035 .489 .203 .136 .729 1.371
.228 .042 .420 5.382 .000 .654 .463 .344 .669 1.495
.200 .039 .364 5.126 .000 .591 .446 .327 .808 1.237

(Constant)
x1
x2
x3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 



Lampiran 6 Pengujian Asumsí Heteroskedastisitas 
 
Regression 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

x3, x1, x2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: abs_res1b. 

Model Summary

.394a .155 .131 .13646419
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

ANOVAb

.362 3 .121 2.133 .100a

5.998 106 .057
6.360 109

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: abs_res1b. 

Coefficientsa

.585 .124 4.734 .000
-.054 .030 -.189 -1.807 .074
-.063 .026 -.201 -1.953 .067
.026 .024 .108 1.083 .281

(Constant)
x1
x2
x3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_res1a. 



 
Lampiran 7 Pengujian Asumsí Normalitas  
 
NPar Tests 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

110
.0000000

.21553486
.095
.095

-.059
.996
.274

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



Lampiran 7 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG KUP NO.28 

TAHUN 2007 

TERHADAP WAJIB PAJAK. 

 
Sehungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk dapat menyelesaikan 

skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pasal 7 Undang-Undang KUP 

No. 28 Tahun 2007 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Saya mengaharapakan 

bantuan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk menjawab pertanyaan di halaman dua, tiga, 

empat, lima. Semua pertanyaan yang diajkan berkaitan dengan penerapan pasal 7 

tersebut. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan 

tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan Bapak/Ibu, Saudara/i 

maupun badan yang Bapak/Ibu, Saudara/i kelola. 

Atas perhatian dan partisapasi Bapak/Ibu, Saudara/i, saya sampaikan 

terima kasih. 

 

 

 

Hormat Saya,  
  

 

 

Burhan Dwi Saputra  

Mahasiswa Jurusan Akuntansi        

Universitas Brawijaya Malang. 

  



A. Daftar Pertanyaan 

Note: Pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi segala bidang dalam 

sebuah Negara seperti Indonesia tidak bisa lepas dari peran serta 

masyarakat. Secara konkret, peran serta tersebut dituangkan dalam bentuk 

‘dana patungan rakyat’ yang disebut pajak. 

Dalam rangka menjamin proses pembayaran pajak yang lebih sistematis, 

berkeadilan, dan memiliki kepastian hokum, perlu dibuat suatu peraturan 

perundangan mengenai perpajakan. 

Selaras dengan hal itu, perubahan terhadap Undang-undang mengenai 

perpajakan (Undang-undang No. 16 Tahun 2000 menjadi Kitab Undang-

undang Pajak No. 28 Tahun 2007) juga perlu dilakukan, mengikuti 

perkembangan social dan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan tertib administrasi serta kepatuhan para wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban.  

 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Berikut ini terdapat 13 buah pertanyaan : 

1. Baca dan pahami setiap pertanyaan di bawah ini secara seksama dan 
kemudian anda diminta untuk mengemukakan pendapat pada anda dengan 
cara memberikan tanda cek (�) pada kolom yang tersedia pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda. 

2. Alternatif  jawaban yang tersedia 4 (empat) kemungkinan dengan   
Skala :  Sangat Tidak Setuju  (STS) 
  Tidak Setuju   (TS) 
  Ragu-ragu   (RR) 
  Sangat Setuju   ( S ) 
  Setuju    (SS) 

3. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda-beda dan tidak ada 
jawaban yang dianggap salah, karena itu pilihan jawaban yang paling 
sesuai dengan diri anda. 
 

  



TABEL 1 

Pertanyaan – pertanyaan berikut berhubungan dengan warga negara yang patuh 
dan  sadar dalam  membayar pajak.  

No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Membayar PBB adalah suatu kewajiban           
2 Anda setuju bahwa batas akhir penyampaian SPT Masa 

adalah tanggal 20 setiap bulan berikutnya. 
          

3 Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 
menjadikan Anda membayar pajak tepat waktu. 

          

4 Anda setuju bahwa batas akhir penyampaian SPT Masa 
PPN adalah tanggal 20 setiap bulan berikutnya. 

          

5 Dengan penyampaian SPT tepat waktu berarti telah 
menjadi warganegara yang baik dan taat pajak 

          

 

 

TABEL 2 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitan dengan warga negara yang paham 
dengan peraturan perpajakan dalam membayar pajak.  

No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Wajib pajak sering lalai melaksanakan kewajibannya 

membayar pajak. 
          

2 Setuju untuk diadakannya insentif  bagi wajib pajak 
dalam melakukan pembayaran pajak 

          

3 Anda memahami dengan jelas isi dari peraturan yang 
mengatur tentang keterlambatan pembayaran pajak. 

          

4 Juga mereka menyatakan keberatan terhadap besarnya 
sanksi administrasi yang ditetapkan. 

          

5 Dana dari hasil pemungutan pajak telah dikelola 
dengan baik dan benar, serta tepat sasaran 

          

 

 

 

  



TABEL 3 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitan dengan pelayanan yang ada dikantor 
pajak  

 

TABEL 4 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitan dengan sanksi terhadap para wajib 
pajak yang telat mengembalikan SPT 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Setujukah Anda bila dikatakan bahwa petugas di kantor pajak 

telah memberi pelayanan yang baik? 

          

�� ��������	�
 �������������
 ���������������������������������           
�� Pemberian peringatan oleh petugas pajak untuk tidak 

terlambat membayar PBB sudah diberikan dengan baik �� �� �� �� ��

�� Dalam penyampaian SPT sudah terlayani dengan baik �� �� �� �� ��

�� Sistem pelaporan SPT yang ada sekarang ini memudahkan 
dalam penyerahkan SPT �� �� �� �� ��

No Pernyataan SS S RR TS STS 
1 Setujukah Anda dengan adanya sanksi administrasi bila wajib 

pajak tidak menyampaikan SPT  dalam waktu yang ditentukan? 

          

�� Dalam peraturan yang baru (Pasal 7 Undang-undang KUP 
Nomor 28 Tahun 2007), terjadi kenaikan jumlah sanksi bagi 
wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPT. Setujukah Anda 
dengan Kenaikan Jumlah sanksi tersebut?�

          

�� Jumlah sanksi disesuaikan dengan berapa lama keterlambatan ?  �� �� �� �� ��

�� Menyatakan keberatan terhadap besarnya sanksi administrasi 
yang ditetapkan �� �� �� �� ��

�� Penerapan sanksi harus tertulis untuk menghindari 
penyimpangan serta untuk menjamin tertib administrasi. �� �� �� �� ��



Bagian Kritik dan Saran 

 

Jika Anda mempunyai saran dan kritik 

terhadap kinerja dan sistem pelayanan perpajakan di Indonesia, 

silakan Anda isi bagian di bawah ini : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Terima Kasih 

 

 
 

�


