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ABSTRAKSI 

Aisiyah Khuriana. 2009. Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan 
dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di 
KPP Pratama Malang Selatan). Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.Dr. Susilo, SE,. MS. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran 

serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan 

pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan yang pada masa depan diharapkan kontribusinya 

semaksimal mungkin, agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan keuangan 

negara.Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting. Karena jika 

Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 

tindakan penghindaran, pengelakkan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman Wajib Pajak. 

Tujuan dari dilakukannya riset ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dapat 

dilihatdari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan. 

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial dan simultan serta variabel mana yang 

paling dominan yang menggunakan dataprimer yaitu kuesioner yang kemudian 

diolah menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil uji F dan uji t yang dilakukan 

menunjukkan bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman wajib pajak secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan 

Unstandardized Coefficients terlihat bahwa variabel tingkat pemahaman Wajib 

Pajak (X4) memiliki nilai koefisien regresi (B) lebih besar (>) jika dibandingkan 

koefisien regresi variabel penyuluhan, variabel pelayanan dan variabel 

pemeriksaan (X3). 

 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

       Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai 

keperluan pembangunan, antara lain untuk membayar gaji pegawai negeri, 

pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, dan 

untuk keamanan dan fasilitas di bidang pendidikan. 

 Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau 

keluarga, perekonomian Negara juga mengenai sumber-sumber penerimaan dan 

pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. 

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dilaksanakan. 

Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai hingga pembangunan 

berbagai proyek pembangunan. 

 Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

yang pada masa depan diharapkan kontribusinya semaksimal mungkin, agar 

tercapai kemandirian dalam pembiayaan keuangan negara. Menyadari hal ini, 

penggalian dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan melalui 

berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung hal tersebut. 

Menurut Dirjen Pajak, optimalisasi peran pajak sangat penting bagi Indonesia 

terutama untuk menutup defisit APBN sekaligus memberikan dampak berantai 

yang bernilai tambah (multiplier effect) bagi perekonomian. Sebagaimana yang 

dilakukan oleh banyak negara lain yang sukses dalam membangun 

perekonomiannya maka pajak sebagai instrumen fiskal memainkan peran yang 



sangat penting dalam mengefektifkan program defisit spending (belanja menutup 

defisit) yang memiliki dampak multiplier yang besar dalam perekonomian 

 Kebijakan fiskal (Fiscal Policy) sebagai salah satu kebijakan moneter yang 

dijalankan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian makro 

di Indonesia, erat kaitannya dengan kebijakan di bidang perpajakan di Indonesia 

yang mencakup besarnya penetapan target penerimaan pajak langsung yaitu 

pajak Penghasilan (Mar'ie Muhammad ; 2004). Potensi penerimaan pajak 

khususnya pajak Penghasilan ini salah satunya sangat tergantung pada tingkat 

pendapatan perkapita masyarakat yang besaran nilainya ditentukan oleh kondisi 

perekonomian makro. 

 Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban kewarganegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota 

masyarakat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai 

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, 

Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak. 

 Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 1984, sistem perpajakan 

menganut sistem self assesment dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh 

untuk melaksanakan kewajiban dan haknya, mulai menghitung, memungut, 

memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutangnya. 

 Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting. Karena jika Wajib 

Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakkan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara 

berkurang. Meskipun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun 

ancaman hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 



perpajakannya, kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau atau 

belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya ketidak 

patuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari adanya penambahan jumlah tunggakan 

pajak.  

 Penyebab wajib pajak tidak patuh sangat bervariasi, sebab utama adalah 

penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi kebutuhan hidup timbul 

kewajiban pembayaran pajak terhadap Negara. Pada umumnya kepentingan 

pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar 

tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai 

hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan 

pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, dilihat dari prospek 

yang ada maka dipilih judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penyuluhan, 

Pelayanan, Pemeriksaan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Malang Selatan)” 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 



2. Faktor manakah yang lebih dominan pengaruhnya terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak penghasilan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada 

pengaruh faktor penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat pemahaman 

Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Malang Selatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan 

dan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 

2. Mengetahui faktor apa yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak penghasilan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

• Penelitian ini dapat memberi pengetahuan langsung mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi  tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan serta 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan 

menerapkannya sesuai dengan kondisi saat ini. 



• Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan acuan atau bahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pajak Dari Segi Ekonomi 

        Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pajak merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal untuk tumbuh dan berkembangnya negara. Pajak tidak bisa 

berdiri sendiri tetapi tetap dalam kerangka pembangunan dan pengembangan 

perekonomian nasional secara makro. Optimalisasi peran pajak sangat penting 

bagi Indonesia terutama untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara lain 

yang sukses dalam membangun perekonomiannya maka pajak sebagai 

instrumen fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam mengefektifkan 

program defisit spending. Peran pajak  yang sangat besar dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, termasuk di negara Indonesia yang termasuk negara 

sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan 

utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Apalagi, dari total 

penerimaan anggaran di tahun ini, pajak ditargetkan menyumbang 70,9 persen, 

atau Rp 500 triliun lebih. Tidak terbayang, bila pajak yang memiliki peran penting 

dalam pertumbuhan ekonomi, ternyata dimanipulasi unuk kepentingan beberapa 

pihak dan merugikan negara hingga trilyunan rupiah. Perlahan tetapi pasti 

pengurangan pajak yang dilakukan secara sengaja dan bersifat ilegal tersebut 

akan banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan 

pembangunan di Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi akan berjalan di 

tempat bahkan mengalami kemunduran. Banyak pembangunan yang tidak 

berjalan karena prediksi pendapatan dari pajak yang awalnya ditujukan untuk 

membiayai pembangunan ternyata tidak sepadan karena penggelapan uang 

pajak. 

 



 Kepatuhan dalam mematuhi peraturan negara, khususnya untuk membayar 

pajak seharusnya sudah menjadi budaya. Pajak bukan sekedar kewajiban 

semata, karena dari pajaklah semua pembangunan yang ada di negara 

Indonesia ini dapat berlangsung. Kita seharusnya tidak selalu menuntut hak akan 

fasilitas yang wajib disediakan oleh negara, tetapi hanya untuk sekedar 

memberikan kontribusi pajak negara saja, kita memikirkan berbagai macam cara 

untuk memanipulasinya. Saat inilah waktu yang tepat bagi kita bersama untuk 

memberikan kontribusi bagi negara ini, hanya dengan kepatuhan akan 

menjalankan peraturan negara, kita dapat membangun negara ini menjadi lebih 

baik lagi Pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan Negara 

dalam bidang ekonomi dan sosial. Hasil pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum (pengeluaran rutin + pengeluaran 

pembangunan). Pengeluaran rutin untuk kelangsungan hidup Negara. Susunan 

atau komponen APBN ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1 : Susunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 

A. Pendapatan Dalam Negeri  
o Pendapatan Migas  

 Minyak  
 Gas  

o Pendapatan Non Migas  
 PPh  
 PPN  
 Bea Cukai  
 Pajak Ekspor  
 Bea Materai  
 PBB  
 Pajak Lainnya  
 Pendapatan Non-Pajak  

B. Pendapatan Pembangunan  
o Bantuan Program  
o Bantuan Proyek  

C. Belanja Rutin  
o Belanja Pegawai  
o Belanja Barang  
o Bunga dan Cicilan Hutang  
o Subsidi dan Bantuan  
o Pengeluaran Lainnya  

D. Pengeluaran Pembangunan  
o Dana Rupiah  
o Pengeluaran proyek 

Sumber : Pajak.go.id 

Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa 

pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan kemampuan pendanaan, 



yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi 

jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang 

semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan 

apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya 

dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak 

cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat 

mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh 

stabilitas ekonomi yang mantap. Dengan adanya penurunan penerimaan negara 

dari sektor migas, maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar 

migas menjadi semakin penting, untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan 

yang semakin besar. Mengingat potensi pajak yang besar di masa datang, maka 

suasana perpajakan yang sehat dalam sistem perpajakan nasional diperlukan 

untuk keberhasilan penghimpunan dana tersebut.. Oleh karena itu, Pemerintah 

harus berupaya meningkatkan peningkatan dari pajak penghasilan. Berbagai 

strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini 

(Marpaung, 1996), antara lain : 

• Membentuk Citra Pajak dalam Masyarakat 

Sikap positif tentang sesuatu yang baru harus bermula dari adanya 

pengetahuan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus 

berupaya untuk memasyarakatkan konsep-konsep mengenai perpajakan 

dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa membayar pajak dengan 

baik memberikan keuntungan bagi masyarakat sendiri. Pemerintah harus 

berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana peran pentingnya pajak 

dalam pembangunan, tetapi hal ini harus diikuti pula oleh itikad baik 

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat 

benar-benar merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Arah 

dan rencana yang jelas terhadap penggunaan dana yang dihimpun dari 



pajak, akan mendorong kesediaan wajib pajak memenuhi kewajibannya. 

Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai penyuluhan, memberikan brosur-

brosur pajak, pelayanan pajak melalui telepon untuk melayani 

pertanyaan-pertanyaan seputar masalah pajak, dan mengikutsertakan 

pers dalam upaya melakukan pendidikan perpajakan ini kepada 

masyarakat. Insentif berupa penghargaan kepada para pembayar pajak 

terbesar masih perlu dilaksanakan. Pemerintah juga bisa melakukan 

pendidikan pajak pada para pelajar dan mahasiswa dengan memasukkan 

pendidikan pajak sebagai mata pelajaran di sekolah. Secara perlahan, 

generasi yang memiliki kesadaran membayar pajak akan terbentuk. 

• Ekstensifikasi Pajak Penghasilan 

Ada berbagai penghasilan yang belum dikenakan pajak. Beberapa cara 

terjadi untuk mendapatkan penghindaran pajak, karena beberapa 

penghasilan dapat diperoleh tanpa harus membayar pajak.  

Banyak orang yang seharusnya menjadi wajib pajak yang belum terjaring. 

Pemerintah harus melakukan cross checking wajib pajak potensial 

dengan data dari instansi lain, misalnya : perbankan, pasar modal, dan 

sebagainya.  

• Sistem 

Sistem menghitung pajak di Indonesia adalah dengan self-assesment. 

Sistem ini sebenarnya hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada suatu 

sistem perekonomian yang sudah mapan. Di negara-negara tersebut, 

sistem pembukuannya sudah maju menyebabkan lebih mudah bagi 

petugas pajak untuk melakukan pengawasan dan juga keberadaan bukti-

bukti transaksi yang lengkap. Masyarakat kita belum cukup dewasa untuk 

diminta mengisi jumlah yang harus dibayarkannya dengan benar. Hal ini 



karena kita masih berada pada tahap transisi yang sering dicirikan 

dengan rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum ini 

ditunjukkan oleh berbagai kasus perpajakan yang terjadi. Bila Pemerintah 

ingin menggunakan sistem ini, Pemerintah harus meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi wajib pajak tersebut 

sehingga wajib pajak dengan kesadaran sendiri membayar pajak sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. Sistem dalam memperoleh, mengisi 

dan mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang mudah akan 

meningkatkan kegairahan untuk membayar pajak. Bila untuk melakukan 

pembayaran seorang wajib pajak harus melewati birokrasi yang berbelit-

belit dan memakan waktu, wajib pajak akan malas dalam menunaikan 

kewajibannya. Pembenahan struktur organisasi aparatur perpajakan juga 

dapat dilakukan, termasuk juga penggunaan teknologi informasi dapat 

mempercepat dan memudahkan pelayanan yang berdampak pada 

efisiensi pemungutan pajak, seperti pada pengolahan SPT PPh. 

• Pemerintah / Petugas Pajak 

Orang mengharapkan pajak yang dibayarnya dipergunakan dengan 

sebaik-baiknya oleh Pemerintah. Rakyat berharap mendapatkan manfaat 

dari pajak yang dibayarnya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus 

berusaha untuk menunjukkan hasil pembangunan yang berhasil 

dilaksanakan karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Misalnya : 

dalam pembangunan sebuah jalan, perlu diumumkan bahwa 

pembangunan tersebut dibiayai oleh pajak.  

Semakin baik dan mudahnya pelayanan aparatur perpajakan akan 

mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain aspek tersebut, aspek sumber 

daya manusia yang menjadi pelaksana perpajakan perlu mendapatkan 

peningkatan pendidikan dan keterampilan, untuk menyesuaikan diri 



dengan perkembangan yang terjadi. Personil pajak harus diupayakan 

peningkatan kualitasnya, terutama dalam perofesionalitas dan kejujuran.  

Petugas yang profesional memiliki pengetahuan aspek pengetahuan 

perpajakan yang selanjutnya mampu direalisasikan dalam pelayanan 

pajak yang memuaskan. Pengurusan pajak menjadi lebih efektif dan 

efisien, dan Wajib Pajak lebih mudah dalam mengurus pajaknya. Bila 

petugas mampu berkomunikasi dengan para Wajib Pajak dengan efektif , 

memberikan penjelasan yang mendasar, dan memecahkan masalah-

masalah yang diajukan maka Wajib Pajak akan merasakan pelayanan 

yang baik dan akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak. Dengan 

kejujuran ini, petugas pajak bisa menolak berbagai jenis godaan 

melakukan penggelapan atau berkolusi dengan Wajib Pajak. Cukup 

banyak penyimpangan dilakukan oleh petugas pajak dan ini harus segera 

dibenahi karena menurunkan kewibawaan hukum dan menurunkan minat 

masyarakat dalam membayar pajak. 

• Hukum 

Bentuk peraturan perundangan diusahakan sederhana dan mudah 

dipahami. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengerti dan konsep 

akan semakin tersosialisasi dengan lebih baik. 

Semakin besar kemungkinan seseorang tertangkap bila melakukan 

penggelapan pajak, maka akan semakin kecil keberanian untuk 

melakukan penggelapan pajak. Petugas pajak harus semakin 

meningkatkan pengawasannya karena dengan demikian orang-orang 

akan sulit untuk melakukan pelanggaran. Semakin besar hukuman yang 

diterima, semakin kecil keberanian untuk melanggar. Misalnya bila 

seseorang melakukan penggelapan pajak sebesar Rp. 100 juta dan 

hanya didenda Rp. 5 juta, maka orang-orang akan lebih berani 



mengambil resiko untuk melakukan pelanggaran karena resikonya kecil. 

Tapi bila hukuman yang diberikan cukup berat sesuai dengan 

kesalahannya, maka pelanggaran akan semakin kecil. 

Semakin besar kepastian hukum, semakin kecil keberanian untuk 

melanggar. Peraturan harus jelas dan memiliki sanksi hukum yang pasti. 

Pemerintah harus berusaha untuk menutup celah-celah yang mungkin 

pada berbagai peraturan dan sistem perpajakan dan mengenakan sanksi 

yang tegas terhadap pelaku pelanggar pajak. Hal ini akan sangat 

mendorong ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena 

itu dalam penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlu 

dilengkapi penyempurnaan peraturan pelaksanaannya untuk 

mempermudah law enforcement dan mencegah penggelapan pajak. 

 

2.2 Dasar Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector 

partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum. 

 Menurut Prof.Dr.P.J.A.Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menjalankan 

pemerintahan. Dari pengertian di atas terdapat beberapa unsur pokok, yakni : 



1. Iuran atau pungutan kepada kas negara 

 Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut 

berupa sejumlah ung yang disetorkan kepada kas negara. 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

 Artinya pajak dipungut berdasar undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan terdapat sanksi bagi yang 

melanggar. 

3. Pajak dapat dipaksakan 

 Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa Wajib 

Pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi 

administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang 

perpajakan. 

4. Tidak menerima atau memperolen kontraprestasi 

 Artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi 

langsung oleh pemerintah pada pembayar pajak. 

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

 Artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

2.2.2. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiri In to the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations, disingkat The Wealth of Nations (Kemakmuran 

Bangsa-Bangsa), ditulis pada tahun 1776, ada empat syarat untuk tercapainya 

peraturan pajak yang adil, yaitu: 

 

 



 Equality and Equity 

Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang 

berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. 

Equality adalah supaya tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang 

dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara. 

Equity mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu 

adil dalam kasus tertentu. 

 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. Certainty dimaksudkan supaya 

pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat 

dimulur-mulur atau ditawar-tawar (not arbitrary). 

Beberapa hal yang dimaksudkan dalam pengertian certainty atau kepastian 

hukum antara lain : 

1. Kepastian siapa Wajib Pajak 

2. Kepastian tentang Objek Pajak sampai dengan jumlah pajak yang harus 

dibayar 

3. Kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar 

4. Kepastian tentang ke mana pajak itu harus dibayar 

 Convenience of Payment 

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

mempunyai uang, ini akan mengenakkan Wajib Pajak convenient. Tidak 

semua Wajib Pajak mempunyai saat convenience yang sama, yang 

mengenakkannya untuk membayar pajak. 



 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. 

       Selain syarat-syarat diatas, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):  

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak 

untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”, hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

 

 



4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.2.3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak 

telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak 

menurut falsafah hukum, yakni (Mardiasmo, 2003)  : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena 

negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan Wajib Pajak 

adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini adalah pajak. 

Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut teori ini, melindungi 

segenap rakyatnya. 

2. Teori Kepentingan 

Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak 

dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai 

kepentingan kepada negara. Pembagian beban pajak kepada rakyat 

didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. 

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak 

yang harus dibayar. 

 



3. Teori Daya Pikul 

Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi 

pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut 

pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak. Jadi 

Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.Beban pajak 

untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai 

dengan daya pikul masing-masing orang. Ajaran teori ini ternyata masih 

dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang Wajib Pajak tidak akan 

dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu 

jumlah yang diprlukan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan 

terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu 

disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau 

pendapatan bebas pajak (minimum of subsistence). 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karene negara sebagai 

suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. 

Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; 

penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib 

membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 



masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

6. Teori Pembangunan 

Teori-teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi/pembenaran 

kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang 

paling tepat adalah pembangunan; pajak dipungut untuk pembangunan. 

Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang 

adil, makmur, sejahtera lahir bathin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi 

semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan 

sosial budaya dan seterusnya. 

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel 

(Mardiasmo, 2003) : 

 Stelsel Nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang 

sesungguhnya diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan demikian pajak baru 

dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui 

penghasilan yang sesungguhnya. 

 Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan 

tersebut tergantung bunyi Undang-undangnya. 

 Stelsel Campuran 

Kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak 

dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun 

dilakukan koreksi. 

 

 



2.2.5. Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu (Mardiasmo,2003): 

• Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

• Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

• Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini 

berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 

2.2.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Salah satu aspek yang penting dalam hukum Pajak adalah aspek utang 

pajak, khususnya aspek yang membahas tentang timbulnya dan hapusnya utang 

pajak. Menurut Drs. Safri Nurmantu, Msi terdapat dua ajaran yang mengatur 

timbulnya utang pajak yaitu: 

1. Faham Formal 

Menurut faham formal utang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yaitu 

fiskus menerbitkan SKP. Ajaran ini diterapkan pada official assessment 

system. 

2. Faham Material 

Menurut faham material utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-

ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-undang. Seseorang dikenai pajak 



karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self 

assessment system. 

Sedangkan hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

pembayaran, kompensasi, daluwarsa, pembebasan dan penghapusan. 

2.2.7 Tarif Pajak 

       Tarif pajak menurut (Tjahjono,2000:27) merupakan angka atau persentase 

yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang 

terhutang. 

       Ada empat macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2003:9) yaitu: 

 Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

 Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

 Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

• Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar 

• Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap 

• Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil  

 Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 



2.2.8.Fungsi Pajak 

Adapun fungsi pajak adalah : 

• Sebagai Sumber Keuangan Negara ( Fungsi Budgetair ) 

 Menurut Resmi (2003), menjelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi 

budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin 

maupun dalam tujuan pembangunan nasional. Sebagai sumber keuangan 

Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak. 

• Fungsi Mengatur atau Non Budgetair ( Fungsi Regulerend ) 

Fungsi regulerend menurut Suandy (2002) yaitu pajak yang digunakan 

sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, social, 

maupun politik dengan tujuan tertentu 

 2.2.9.Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 

2003:9) yaitu: 

1. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-ciri: 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

 Wajib pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 



2. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri: 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

 Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetir dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.2.10.Pengelompokkan Pajak 

 Pengelompokkan pajak menurut Dr. Mardiasmo, MBA, Ak dibedakan menjadi 

tiga, yaitu : 

• Menurut Golongannya 

a.Pajak Langsung 

Yaitu, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Pajak langsung ini 

dipungut secara periodik, misalnya sekali dalam setahun. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b.Pajak Tidak Langsung 

yaitu, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Pemungutan pajak ini tidak mengenal periodisasi, 

misalnya setiap saat suatu pajak dapat dipungut. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 



• Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subyektif 

yaitu, pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama 

diperhatikan adalah subjeknya, setelah subjeknya ditemukan barulah 

dicari objeknya. Dengan kata lain, pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif 

yaitu, pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan 

adalah objeknya, setelah objeknya ditemukan barulah dicari subjeknya. 

Dalam hal ini pengenaan pajak objektif tidak memperhatikan keadaan 

Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

• Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pengadministrasiannya dilakukan oleh 

pemerintah pusat dalam hal ini departemen keuangan yakni Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat terdiri dari : 

• PajakPenghasilan (PPh) 

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

• Bea Materai 

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

• Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

b. Pajak Daerah. 

 Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Kota maupun 

Kabupaten.Pajak Daerah juga mengandung arti iuran wajib yang dilakukan 



oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak yang dipungut oleh 

Pemda Kota : 

• Pajak Kendaraan Bermotor 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan 

Air. 

Pajak yang dipungut oleh Pemda Kabupaten : 

- Pajak Hotel 

-  Pajak Restoran 

- Pajak Hiburan 

- Pajak Reklame 

- Pajak Penerangan Jalan 

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

- Pajak Parkir 

2.3. Pajak Penghasilan 

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan 

       Pajak merupakan kontribusi terbesar dari APBN kita yang berarti peranannya 

sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan 

penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan 

terhadap rakyat”. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang 

Pajak. Untuk itulah perlu dipahami apa itu pajak dan fungsi pajak. 



 Pengertian pajak penghasilan terdiri dari gabungan dua definisi yaitu 

definisi pajak dan definisi penghasilan. 

 Definisi Penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 

Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut: 

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” 

      Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 pasal (1) Pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” 

      Sedangkan menurut Erly Suandy (2002:75) Pajak penghasilan adalah pajak 

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.” 

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut 

peraturan ini diamandemen oleh: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.  

 2.3.3.Obyek Pajak Penghasilan Dalam Negeri 

 Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, menurut definisi 

Penghasilan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 



ayat (1) yaitu Setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Yang Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Dalam Negeri : 

1. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun, 

upah, honorarium, uang lembur, premi bulanan, uang ganti rugi, 

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pajak, tunjangan kemahalan, 

tunjangan jabatan, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus 

dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya 

dibayarkan sekali dalam setahun. 

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. 

4. Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon dan pembayaran lain 

sejenis. 

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan penbayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan Wajib Pajak dalam negeri. 

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 

yang diterima oleh pejabat negara, PNS. 

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan 

uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda 

dan atu anak-anaknya. 

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 



apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. 

Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Dalam Negeri 

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi bea siswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan 

oleh bukan wajib pajak. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran THT kepada badan 

penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenkmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh Pemerintah. 

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 

6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT.Taspen dan PT.Asabri 

kepada para pensiunan yang berhak menerimanya. 

7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang 

Perpajakan, penghasilan daat diukur dari adanya penambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima wajib pajak tanpa memperhatikan sumbernya. 

2.3.4.  Penghasilan Kena Pajak 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) Orang Pribadi. 

 Dasar Pengenaan Wajib Pajak Dalam Negeri : 

• Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia dan dari luar Indonesia 

• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. 



• Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif undang-undang PPh 

pasal 17) 

• Wajib menyampaikan SPT. 

 Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi  

 Tabel 2.1 : Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif (%) 

Sampai dengan Rp. 25.000.000,- 

Diatas Rp. 25.000.000,-s/d Rp. 50.000.000,- 

Diatas Rp. 50.000.000,-s/d Rp. 100.000.000,- 

Diatas Rp. 100.000.000,-s/d Rp. 200.000.000,- 

Diatas Rp. 200.000.000,- 

5 

10 

15 

25 

35 

Sumber : Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh No.17 Tahun 2000 

 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu: 

• Menggunakan Pembukuan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

= Penghasilan netto – PTKP 

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP 

• Menggunakan Norma Penghitungan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

= % norma penghasilan x jumlah peredaran usaha dan atau penerimaan 

bruto pekerjaan bebas setahun. 

Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib 

pajak orang pribadi yang memenuhi syarat berikut : 

- Peredaran bruto maksimal Rp. 600.000.000,00 per tahun 

- Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari 

tahun buku 

- Menyelenggarakan pencatatan (Mardiasmo, 2002:117) 



2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Tabel 2.2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Wajib Pajak Orang 
Pribadi (Dalam Rupiah) 

 

Keterangan 

PTKP Mulai 

Tahun Pajak 

1999 s/d 2004 

PTKP Mulai Tahun 

Pajak 2008 

• Untuk diri wajib pajak 

• Tambahan untuk wajib pajak yang kawin 

• Tambahan utuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami 

• Tambahan untuk setiap anggota keluarga 

sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang 

untuk setiap keluarga. 

2.880.000 

 1.440.000 

 

2.880.000 

 

 

1.440.000,- 

15.840.000 

1.320.000 

 

 15.840.000 

 

 

1.320.000 

 

Sumber : Kep. Menteri Keuangan No.361/KMK.04/1998 dan Menteri Keuangan RI 

No.564/KMK.03/2004 

 

 Dalam hal karyawati kawin PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk 

dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk 

dirinya sediri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. 

2.4. Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak 

tertentu. 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 



meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi politik, 

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

       Wajib Pajak untuk pajak penghasilan orang pribadi (Mardiasmo,2002:137-

140) adalah : 

a) Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari (tidak 

harus berturut-turut) dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang 

pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 

niat bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Subyek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 

di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan 

puluh tiga hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu dua belas 

bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia dan jbisa juga yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2.5. Perlawanan Terhadap Pajak 

       Dari sisi ekonomi khususnya dari perspektif ekonomi mikro, pajak dapat 

dipandang sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang dapat mengurangi 

kemampuan atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, apabila melihat pajak 

semata-mata dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak 

menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong 

adanya upaya untuk menghindarinya. Hal tersebut tak terkecuali terhadap pajak. 

Apabila yang diperhatikan hanya semata-mata dari kepentingan individu, dengan 

melepaskan kesadaran dalam memikul tanggung jawab berbangsa dan 



bernegara secara gotong royong, maka tentu akan menyebabkan orang menjadi 

berat untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut dan cenderung ntuk melakukan 

perlawanan. Perlawanan terhadap pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain karena : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 

2.  Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain: 

• Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang, yaitu wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang 

(loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat 

membayar pajak yang lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak 

melanggar undang-undang tetapi secara perpajakan, tetapi dari segi jiwa 

undang-undang perpajakan, ini termasuk perbuatan yang melanggar. 

• Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). Misalnya menyampaikan di dalam 

SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya 

(understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang 

lebih besar dari yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain 

pihak. Bentuk Tax Evasion yang lebih parah apabila Wajib Pajak sama sekali 



tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). Perbuatan ini 

melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-

undang perpajakan. 

Tax evasion dan Tax avoidance mempunyai akibat yang sama, yakni 

berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana 

pajak yang masuk ke kas negara. 

 

2.6 Penyuluhan Pajak 

Menurut infopajak.com penyuluhan pajak adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada 

wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak penyuluhan dapat 

dilakukan secara langsung melalui seminar-seminar sedangkan yang tidak 

langsung dapat berupa himbauan melalui berbagai media elektronik maupun 

cetak. 

 

2.7 Pelayanan (services) 

        Menurut infopajak.com, pelayanan mengandung pengertian pemberian 

fasilitas berupa informasi, motifasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang 

dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai maupun konsultasi tentang 

tata cara penghitungan pajak terutang agar wajib pajak merasa mudah dan 

mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang 

prima akan menciptakan suatu kondisi psikologis bagi yang dilayani untuk 

menikmati pelayanan yang diberikan kepadanya dan senatiasa terkenang 

dengan hal-hal positif yang diperoleh. 

 

 

 



2.8  Pemeriksaan Pajak 

 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka 

pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

perpajakan  yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 pasal 1 

nomor 24 tentang Ketentuan Umum Dasar Perpajakan. 

 Yang menjadi sasaran pemeriksaan (Mardiasmo, 2003) adalah untuk 

mencari adanya : 

a) Interpretasi Undang-undang yang tidak benar 

b) Kesalahan hitung. 

c) Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 

d) Pemotongan dan pengurangn tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah : 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan 

dalam hal : 

• SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, 

• SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah 

ditetapkan, 

• SPT tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Ditjen pajak, 

• Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban yang telah 

disebutkan diatas tidak dipenuhi. 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : 

• Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP 



• Pemberian NPPKP atau pencabutan NPPKP 

• Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalm suatu masa pajak bagi 

WP baru 

• WP mengajukan keberatan dan banding 

• Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan 

• Pencocokan data dan atau alat keterangan 

• Penentuan WP berlokasi di daerh tertentu 

• Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan atau PPh pasal 21. 

 

2.9 Tingkat pemahaman wajib pajak  

 Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa 

tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Tingkat pemahaman di sini 

merupakan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan –peraturan mengenai 

perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak. 

Selain itu kualitas pembukuan dan administrasinya rendah juga merupakan 

kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Menurut Kiswardi 

(2003), mengatakan minimnya pengetahuan mengenai pajak bisa menyebabkan 

kerugian berupa tambahan setoran. Masalah utama perpajakan yakni minimnya 

pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. 

 

2.10 Kepatuhan Dalam Perpajakan 

Adanya ancaman hukuman administrasi maupun ancaman hukuman 

pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajaknnya dilakukan 

supaya wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 



2.10.1. Pengertian Kepatuhan Dalam Perpajakan 

 Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak taat kepada peraturan perpajakan yang dilihat dari ketepatan dalam 

pembayaran pajak, tidak melakukan usaha – usaha untuk menggelapkan pajak, 

dan lain-lain. 

2.10.2. Jenis Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan Pajak ada 2 jenis yakni : 

a. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang 

perpajakan. 

b. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai 

dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. 

 

2.11 Hasil Penelitian Terdahulu 

• Menurut penelitian Ardiyanto (2004) tentang “Pengaruh Pendapatan 

Wajib Pajak, Pengetahuan Tentang Peraturan, Intensifikasi Terhadap 

Kepatuhan Membayar PBB Masyarakat Pedesaan (Study Kasus di Desa 

Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, 

variabel-variabel yang diteliti yaitu pendapatan Wajib Pajak, pengetahuan 

tentang peraturan PBB, intensifikasi dari KPP PBB. Terbukti variabel-

variabel tersebut berpengaruh nyata dan signifikan terhadap kepatuhan 

membayar PBB. Variabel yang dominan adalah intensifikasi kantor 

pelayanan PBB dengan hitungt − = 6,932 yang signifikan pada taraf 5%. 

• Menurut penelitian Dyah Mita (2007) tentang Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar 



Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu), dari 

hasil regresi linier berganda menunjukkan penyuluhan, pelayanan dan 

pemeriksaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dengan dibuktikan melalui uji F dan uji t. Dan 

penyuluhan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12 Kerangka Pikir penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori yang telah dijelaskan diatas maka 

kerangka pikir penelitian dapat ditunjukkan seperti gambar 2.2 berikut ini. 

Gambar  2.2 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan pajak 

Minimal/Masih Belum 
Optimal 

Identifikasi Masalah 

Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Pembenahan sistem 
perpajakan agar Wajib 
Pajak taat dalam 
melaksanakan 
kewajiban 
perpajakannya 

Tercapainya Penerimaan Pajak Yang Diharapkan 

UU Pajak No 17 Tahun 2000 
Tentang Pajak Penghasilan 

Peran serta masyarakat 
berupa:  

• Kesadaran sebagai 
Wajib Pajak 

• Kepatuhan 
membayar pajak 



2.13 Kerangka Konsep Penelitian 

 Dilihat dari permasalahan, tujuan, dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut. 

Gambar 2.3 : Kerangka Konsep Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 
                      : Secara Simultan 
                      : Secara Parsial 
 
 

2.12 Hypotesa 

 Berdasarkan permasalahan didukung dengan landasan teori yang telah 

dipaparkan, dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara 

terhadap permasalahan yang diteliti, yang masih harus dibuktikan, yaitu : 

1. Seberapa besar pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan 

tingkat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 

2. Diduga tingkat pemahaman Wajib Pajak merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak penghasilan. 

Penyuluhan ( )1X  

Pelayanan ( )2X  

Pemeriksaan ( )3X  

Tingkat pemahaman Wajib 
Pajak ( )4X  

Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak 
(Y ) 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian survey. Menurut 

Singarimbun (1995:3) penelitian survey adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok.penelitian survey ini digunakan untuk mengetahui  hubungan 

kausal antara variable-variabel yang ada dan berguna untuk membuktikan suatu 

hipotesa yang berarti melalui hipotesa, maka penelitian ini bersifat penelitian 

penjelasan (Explanatory Research). 

 

3.2 Lingkup Penelitian  

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Kota Malang dengan 

konsentrasi di wilayah Malang Selatan, dengan pertimbangan bahwa Kota 

Malang merupakan kota yang memiliki banyak aktivitas ekonomi dan banyak 

terdapat Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bisa diteliti berkaitan 

dengan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

3.3. Konsep dan Definisi Operasional 

Konsep menurut Effendi :1995, merupakan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial.  

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variable atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

kontrak variabel. 



Berdasarkan judul penelitian diatas yaitu “Pengaruh Penyuluhan, 

Pelayanan, Pemeriksaan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

(Studi Kasus di KPP Pratama Malang Selatan)”  diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat 5 konsep dan definisi operasional dalam judul tersebut, yaitu : 

Definisi operasional dari konsep dan variabel penelitian ini adalah : 

1. Konsep Penyuluhan 

 Adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan 

pengarahan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak. 

Indikator yang digunakan adalah penyuluhan yang dilakukan melalui media 

massa oleh Kantor Pratama Pajak Malang Selatan. Dalam hal ini penyuluhan 

merupakan variabel bebas ( 1x ) 

2. Konsep Pelayanan 

 Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak 

dengan memberikan fasilitas – fasilitas pembayaran pajak terutang maupun 

konsultasi tentang tata cara penghitungan pajak terutang agar Wajib Pajak 

merasa mudah dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga Negara 

yang baik. Indikator yang digunakan dalam konsep ini adalah pelayanan pajak 

yang dilakukan oleh KPP Malang Selatan. Pelayanan merupakan variabel 

bebas (
2

x ). 

3. Konsep Pemeriksaan 

 Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan fiskus untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan untuk tujuan  lainnya dalam 

rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-



undangan perpajakan. Indikator yang digunakan dalam konsep ini adalah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus. Pemeriksaan merupakan variabel 

bebas ( 3x ). 

4.Tingkat pemahaman Wajib Pajak  

 Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa 

tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Tingkat pemahaman di sini 

merupakan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan –peraturan mengenai 

perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak. 

Selain itu kualitas pembukuan dan administrasinya rendah juga merupakan 

kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Indicator yang 

digunakan dalam konsep ini adalah seberapa besar pengetahuan Wajib Pajak 

terhadap peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak merupakan 

variabel bebas ( 4x ). 

5.Konsep Kepatuhan Wajib Pajak 

 Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya dan mendapatkan hak perpajakannya. Indikator yang digunakan 

adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak 

penghasilan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variable terikat (Y). 

 

3.4. Skala Pengukuran 

      Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang ada. Dengan memberikan 

pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Cara pengukuran dengan 

menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan kemudian 



diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang diberikan. Untuk 

keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban – jawaban tersebut diberi 

skor 1-5, misalnya : 

 Sangat Setuju (SS)           = 5                          

 Setuju (S)           = 4 

 Netral (N)           = 3 

 Tidak Setuju (TS)           = 2 

 Sangat Tidak Setuju STS)   = 1 

 

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

        Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi pada 

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kota Malang, 

khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. 

 3.5.2. Sampel 

Menurut Hasan (2002 : 52) sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 

dan lengkap dianggap bisa mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah para wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan. 

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non 

probability sampling dengan tekhnik pengambilan sampel menggunakan 

sampling aksidental, yakni tekhnik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dianggap sesuai 

dengan karakteristik penelitian maka orang tersebut dapat digunakan sebagai 

sampel.  

 



 3.6. Pengumpulan Data 

 3.6.1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan sumber data 

primer ini yaitu hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. 

 3.6.2. Metode Pengumpulan Data 

 a. Metode Kuesioner 

 adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur kepada 

responden untuk dijawab. 

 b. Metode Dokumentasi 

 adalah suatu  metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan data- data lain 

berupa keterangan yang bersifat menunjang. 

 c. Metode Wawancara 

 adalah metode yang dilakukan peneliti melalui tanya jawab secara langsung 

kepada responden agar memperoleh data yang lebih akurat. 

 3.6.3. Instrumen Penelitian 

         Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis 

yang disusun secara terstruktur yang berguna untuk memperoleh data yang 

akurat dari responden berupa tanggapan mengenai pengaruh kegiatan 

intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 

 

 

 

 



 3.7 Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1. Validitas 

Menurut Santoso (2001:270) suatu angket dianggap sah (valid) apabila 

pertanyaan di angket tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh angket tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

kebenaran dari kuesioner dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-

tabel. Jika r-hitung > r-tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

3.7.2. Reliabilitas 

Menurut Malhotra (1999:281) reliabilitas mengacu pada tingkatan dimana 

skala yang dipakai bisa memunculkan hasil yang konsisten jika pengukuran yang 

digunakan dipakai secara berulang-ulang, karena hasil ini mempengaruhi 

pengukuran secara spontan dan diharapkan tidak memunculkan hasil yang tidak 

konsisten. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistic 

dengan menggunakan rumus Crobanch’s Alpha. Reliabilitas suatu variable 

dianggap baik jika memiliki nilai Crobanch’s Alpha > 0,60. 

 

3.8. Metode Analisa Data 

Menurut Effendi (1999 : 263) analisa data adalah proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. 

3.8.1. Analisa Deskriptif 

Analisa ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah tempat 

penelitian dan distribusi item masing-masing variable. 

3.8.2. Analisa Regresi Berganda 

Metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. Bentuk hubungan fungsional yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 



iXbXbXbXbaY ε+++++= 44332211  

Keterangan : 

Y =  Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

1X =  Penyuluhan 

2X =  Pelayanan 

3X =  Pemeriksaan 

 4X = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

4321 ,,, bbbb =  Koefisien regresi untuk variable  1X , 2X , 43 , XX  

a =   Intersep 

iε =  Variabel penganggu 

 

3.9. Uji Signifikansi 

Setelah ditentukan persamaan regresi dan diperoleh regresinya, kemudian 

dilakukan uji signifikansi yang menunjukkan pengaruh variable bebas terhadap 

variable terikat. Bentuk pengujian statistik tersebut adalah : 

1. Uji Koefisien Determinan (  ) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variable bebas menjelaskan variable terikat. Kegunaan 2R  

adalah sebagai ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu kelompok 

data hasil survey. 

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0< 2R <1), dimana 

semakin tinggi nilai 2R  suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka 

akan semakin tepat suatu garis regresi dan untuk mengukur sumbangan 

dari variable bebas terhadap variable terikat. 

 



 

2. Uji F 

Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak 

dari variable-variabel independent terhadap variable dependen. Uji F 

ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara 

keseluruhan koefisien regresi dari variable independent terhadap variable 

dependen. 

Apabila diperoleh probabilitas hitungF < 0,05 atau hitungF > tabelF  maka H0 

ditolak. Sebaliknya apabila probabilitas hitungF  > 0,05 atau hitungF < tabelF  

maka 0H diterima. Apabila 0H  ditolak berarti variable-variabel bebas yang 

diuji mempunyai hubungan yang signifikan dengan variable terikat. 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel parsial terhadap 

variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

1. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ; 

• 0H = variable bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variable terikat. 

• 1H = variable bebas secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variable terikat. 

2. Untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut dilakukan dengan 

membandingkan hitungt > tabelt  maka  0H ditolak, artinya variable bebas 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable 

terikat. Jika hitungt < tabelt  maka 0H diterima, artinya variable bebas 

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

 



 

3.10. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian 

ini dapat disebut sebagai model yang baik maka model ini harus diuji 

dengan uji kenormalan, multikolonieritas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas agar dapat diketahui apakah model regresi berganda 

dalam penelitian ini telah terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Uji 

asumsi klasik tersebut juga untuk mengetahui apakah suatu model regresi 

telah bersifat BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator ) yang artinya 

koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang berarti. 

1. Uji Kenormalan 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu memiliki distribusi normal, jika asumsi ini 

dilanggar akan mengakibatkan uji statistic ini menjadi tidak valid. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

dengan menggunakan uji statistic parametric Kolmogorov-Smirnov (K-

S). uji K-S dilakukan dengan hipotesis : 

=0H   Data residual berdistribusi normal 

=AH  Data residual tidak berdistribusi normal 

Besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data residual 

berdistribusi normal. 

2. Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas diperlukan  untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel  bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain 

dalam satu model.  Kemiripan antar variabel bebas dalam suatu 



model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat  kuat 

antara suatu variabel bebas dengan variabel  bebas yang lain. Selain 

itu uji multikolonieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh  uji 

parisial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji 

miltikoolonieritas pada suatu model dapat dilihat  dari nilai  Variance  

Inflation Factor  (VIF), jika  VIF tidak lebih dari 10 dan nilai  tolerance  

tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari 

multikolonieritas. 

3. Uji Autokorelasi  

 Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota  

serangkaian dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian  observasi yang diurutkan  menurut waktu  dan  ruang 

(Nugroho, 2005:59). Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

autokorelasi dalam model analisa regresi maka perlu dilakukan 

pengujian Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai statistik 

DW dengan nilai batas (du) dari tabel  pada jumlah observasi (n), 

jumlah variabel bebas (k) dan tingkat signifikan (α) dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

 0<d<dL = Ho di tolak  (terdapat  autokorelasi positif) 

 4-dL <d<4 = Ho di tolak (terdapat autokorelasi negatif ) 

 du<d<4-du = hO  diterima (tidak terdapat  autokorelasi) 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas bertujuan menguji  apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,  



maka disebut  homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedasitas. Model  regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi kehadiran situasi 

heteroskedastisitas antara lain dengan uji  glejser, yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut  residual terhadp  variabel  bebas.  Jika 

variabel  bebas  signifikan  secara statistik  mempengaruhi  variabel 

terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Model  regresi 

tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dengan melihat 

signifikansinya diatas 5% (Gozali, 2001:105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama 

a) Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan Kantor 

Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah 

Direktur Jendral Pajak dan berkedudukan di bawah departemen 

keuangan secara tidak langsung. Gedung Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan memiliki lokasi di pusat kota Malang yang 

beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 3 Malang 65119. Dilihat secara 

geografis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan memiliki 

letak yang strategis karena terletak ditengah-tengah kota dekat 

dengan Alun-alun kota Malang dan pusat-pusat perdagangan, serta 

sektor pusat perbelanjaan di kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1: Struktur Organisasi KPP Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPP Pratama Malang, 2008 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan terhadap 100 

Wajib Pajak melalui penyebaran kuesioner, maka dapat diperoleh 

gambaran umum responden yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, 

usia responden, pendidikan terakhir, pekerjaan, lamanya responden 

memiliki NPWP wajib pajak orang pribadi   yang telah diteliti sebagai 

berikut : 

Kantor  
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dan penyidikan 
Pajak 

Kantor  
Pelayanan 

Pajak 
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Pelayanan   
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Seksi 
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Seksi 
Pengolahan 

Data dan 
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Seksi 
Pengawasan 

dan 
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Seksi 
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Tabel 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

76 

24 

76 

24 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang diteliti berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 76% dan 

24% berjenis kelamin perempuan. 

 

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

4 

≤ 24 tahun 

25 – 35 tahun 

36 – 45 tahun 

> 46 tahun 

12 

42 

32 

14 

12 

42 

32 

14 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.2  dapat dijelaskan bahwa dari 100 

responden yang diteliti  42% responden memiliki usia antara 25 – 35 

tahun, 32% responden memiliki usia  36-45 tahun, 14% responden 

berusia di atas 46 tahun dan 12% berusia di bawah 24 tahun. 

 

 

 



Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

Lain-lain 

- 

12 

32 

18 

38 

- 

- 

12 

32 

18 

38 

- 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa dari 100 

responden yang diteliti  38% responden memiliki pendidikan terakhir 

Sarjana, 32% responden memiliki pendidikan SMA, 18% berpendidikan 

terakhir Diploma dan 12% responden memiliki pendidikan SMP.  

 

Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Memiliki 

NPWP 

No Lamanya Memiliki NPWP Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

4 

< 1 tahun 

1 – 2 tahun 

3 – 4 tahun 

> 5 tahun 

26 

18 

22 

34 

26 

18 

22 

34 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan dari 100 responden dapat 

diketahui 34% responden telah memiliki NPWP lebih dari 5 tahun, 26% 



responden telah memiliki NPWP  kurang dari 1 tahun, 22% responden 

telah memiliki NPWP  antara 3 sampai dengan 4 tahun, dan 18% 

responden telah memiliki NPWP antara 1 sampai dengan 2 tahun.   

 

Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Responden Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

4 

Pegawai Swasta 

Pegawai Negeri 

Wiraswasta 

Lain-lainnya 

32 

12 

46 

10 

32 

12 

46 

10 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa dari 100 

responden dapat diketahui 46% responden memiliki pekerjaan 

wiraswasta, 32% responden memiliki pekerjaan pegawai swasta, 12% 

responden memiliki pekerjaan pegawai negeri, dan 10% responden 

memiliki pekerjaan lain-lain. 

 

4.1.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Respoden 

Tabel 4.6 : Distribusi Frekuensi Variabel Penyuluhan (X1) 

Item 

Skor Jawaban 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

 

F % F  % F % F % F % 

Dengan  penyuluhan 
pajak secara rutin  WP 
akan menyampaikan 
SPT tepat waktu (X1.1) 

- - 5 5,0 31 31,0 40 40,0 24 24,0 



 Dengan penyuluhan 

pajak  WP menjadi 

tahu  tata cara 

perhitungan dan 

pembayaran pajak 

(X1.2) 

- - 6 6,0 34 34,0 45 45,0 15 15,0 

 Dengan penyuluhan 

pajak  WP menjadi 

tahu  manfaat pajak 

bagi Negara (X1.3) 

2 2,0 5 5,0 42 42,0 38 38,0 13 13,0 

Dengan penyuluhan 

pajak  WP menjadi  

sadar dan patuh untuk 

melaksanakan 

kewajiban membayar 

pajak (X1.4) 

2 2,0 8 8,0 40 40,0 39 39,0 11 11,0 

Sumber: Data primer diolah, 2008 

 

Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yaitu 

40% responden menyatakan setuju bahwa dengan penyuluhan terhadap pajak 

WP secara rutin maka meningkatkan kesadaran untuk menyampaikan SPT tepat 

waktu, sebanyak 45% responden menyatakan bahwa dengan penyuluhan  wajib 

pajak menjadi tahu tata cara perhitungan dan pembayaran pajak, sebanyak 42% 

menyatakan cukup setuju bahwa dengan penyuluhan wajib pajak menjadi tahu 

manfaat pajak bagi negara dan 40% responden menyatakan cukup setuju bahwa 

dengan penyuluhan wajib pajak menjadi sadar dan patuh untuk melaksanakan 

kewajiban membayar pajak. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 : Distribusi FrekuensiVariabel Pelayanan (X2) 

Item 

Skor Jawaban 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 
 

F % F  % F % F % F % 
Fasilitas pelayanan 
yang diberikan sudah 
sesuai dengan 
kebutuhan WP (X2.1) 

- - 10 10,0 31 31,0 45 45,0 14 14,0 

Fasilitas pelayanan 
yang diberikan dapat 
membantu WP  
menyelesaikan 
permasalahan pajak 
(X2.2) 

1 1,0 7 7,0 37 37,0 44 44,0 11 11,0 

Fasilitas pelayanan 
melalui  teknologi 
dapat membantu 
memberikan informasi 
terbaru tentang pajak 
(X2.3) 

- - 7 7,0 44 44,0 38 38,0 11 11,0 

 Kecepatan proses 
pelayanan sudah 
sesuai dengan harapan 
WP (X2.4) 

- - 8 8,0 32 32,0 47 47,0 13 13,0 

Sumber: Data primer diolah, 2008 
 

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yaitu 

45% responden menyatakan setuju bahwa  fasilitas pelayanan yang diberikan 

sudah sesuai dengan kebutuhan WP, sebanyak 44% responden menyatakan 

setuju bahwa fasilitas pelayanan yang diberikan dapat membantu WP  

menyelesaikan permasalahan pajak, sebanyak 44% menyatakan cukup setuju 

bahwa  fasilitas pelayanan melalui  teknologi dapat membantu memberikan 

informasi terbaru tentang pajak dan 47% responden menyatakan setuju bahwa  

kecepatan proses pelayanan sudah sesuai dengan harapan WP. 

 

 

 

 



Tabel 4.8 : Distribusi Frekuensi Variabel Pemeriksaan (X3) 

Item 

Skor Jawaban 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 
 

F % F  % F % F % F % 
Pemeriksaan yang 
dilakukan Fiskus dapat 
untuk menguji 
kepatuhan WP dalam 
membayar pajak (X3.1) 

1 1,0 7 7,0 14 14,0 45 45,0 33 33,0 

Pemeriksaan yang 
dilakukan Fiskus dapat 
membuat WP sadar 
dan patuh dalam 
membayar pajak  
(X3.2) 

- - 11 11,0 27 27,0 49 49,0 13 13,0 

Pemeriksaan yang 
dilakukan Fiskus dapat 
membuat WP  
membayar pajak tepat 
waktu (X3.3) 

- - 11 11,0 32 32,0 52 52,0 5 5,0 

Pemeriksaan yang 
dilakukan Fiskus 
membuat WP cermat 
dan teliti dalam 
mengisi, 
menyampaikan dan 
melaporkan SPT  
(X3.4) 

- - 12 12,0 32 32,0 50 50,0 6 6,0 

Sumber: Data primer diolah, 2008 
 

Dari tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yaitu 

45% responden menyatakan setuju bahwa   pemeriksaan yang dilakukan Fiskus 

dapat untuk menguji kepatuhan WP dalam membayar pajak, sebanyak 49% 

responden menyatakan setuju bahwa  pemeriksaan yang dilakukan Fiskus dapat 

membuat WP sadar dan patuh dalam membayar pajak, sebanyak 52% 

menyatakan setuju bahwa   pemeriksaan yang dilakukan Fiskus dapat membuat 

WP  membayar pajak tepat waktu dan 50% responden menyatakan setuju bahwa   

pemeriksaan yang dilakukan Fiskus membuat WP cermat dan teliti dalam 

mengisi, menyampaikan dan melaporkan SPT. 



Tabel 4.9 : Distribusi FrekuensiVariabel Tingkat Pemahaman Pajak (X4) 

Item 

Skor Jawaban 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 
 

F % F  % F % F % F % 
Dengan memahami 
fungsi pajak,  membuat 
WP sadar akan 
pentingnya membayar 
pajak penghasilan 
(X4.1) 

2 2,0 10 10,0 24 24,0 48 48,0 16 16,0 

Dengan memahami 
manfaat pajak bagi 
Negara membuat WP 
sadar untuk membayar 
pajak penghasilan 
(X4.2) 

- - 8 8,0 31 31,0 44 44,0 17 17,0 

 Dengan memahami 
sistem dan prosedur  
pajak  membuat WP 
sadar untuk membayar 
pajak penghasilan 
tepat waktu (X4.3) 

4 4,0 11 11,0 25 25,0 45 45,0 15 15,0 

 Dengan memahami 
sanksi-sanksi  
administrasi berupa 
denda atau pidana 
yang akan di kenakan 
kepada WP  membuat 
WP sadar untuk 
membayar pajak 
penghasilan (X4.4) 

- - 2 2,0 26 26,0 55 55,0 17 17,0 

Sumber: Data primer diolah, 2008 
 

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yaitu 

48% responden menyatakan setuju bahwa dengan memahami fungsi pajak,  

membuat WP sadar akan pentingnya membayar pajak penghasilan, sebanyak 

44% responden menyatakan setuju bahwa   dengan memahami manfaat pajak 

bagi Negara membuat WP sadar untuk membayar pajak penghasilan, sebanyak 

45% menyatakan setuju bahwa    dengan memahami sistem dan prosedur  pajak  

membuat WP  membayar pajak penghasilan tepat waktu dan 50% responden 



menyatakan setuju bahwa dengan memahami sanksi-sanksi  administrasi berupa 

denda atau pidana yang akan di kenakan kepada WP  membuat WP sadar untuk 

membayar pajak penghasilan. 

 

Tabel 4.10 : Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 

Item 

Skor Jawaban 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

Sangat 
Setuju 
 

F % F  % F % F % F % 
Membayar  pajak 
penghasilan menjadi 
kewajiban bagi 
seorang wajib pajak 
(Y.1) 

1 1,0 - - 12 12,0 55 55,0 32 32,0 

Dengan membayar 
pajak penghasilan 
berarti menjadi warga 
Negara yang baik dan 
taat pajak (Y.2) 
 

1 1,0 2 2,0 12 12,0 68 68,0 17 17,0 

Dengan membayar 
pajak penghasilan 
berarti WP telah 
berpartisipasi dalam 
pembangunan nasional 
(Y.3) 

- - 4 4,0 14 14,0 72 72,0 10 10,0 

 Dengan mengisi, 
menyampaikan dan 
melaporkan SPT 
dengan baik dan benar 
berarti wajib pajak 
telah patuh dan taat 
pajak (Y.4) 

1 1,0 2 2,0 16 16,0 59 59,0 22 22,0 

Sumber: Data primer diolah, 2008 
 

Dari tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yaitu 55% 

responden menyatakan setuju bahwa  membayar  pajak penghasilan menjadi 

kewajiban bagi seorang wajib pajak, sebanyak 68% responden menyatakan 

setuju bahwa   dengan  membayar pajak penghasilan berarti menjadi warga 

negara yang baik dan taat pajak, sebanyak 72% menyatakan setuju bahwa 

dengan membayar pajak penghasilan berarti WP telah berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional dan 59% responden menyatakan setuju bahwa  dengan 



mengisi, menyampaikan dan melaporkan SPT dengan baik dan benar berarti 

wajib pajak telah patuh dan taat pajak. 

 

4.2  Analisis Data 

4.2.1 Uji Instrumen Penelitian 

4.2.1.1 Uji Validitas 

Merupakan suatu instrumen ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.11 : Uji Validitas Item-Item 

Item Koefisien 

Korelasi 

Nilai r tabel 

 

Keterangan 

X1.1-Tot.X1 
X1.2- Tot.X1 
X1.3- Tot.X1 
X1.4- Tot.X1 
 
X2.1-Tot.X2 
X2.2- Tot.X2 
X2.3- Tot.X2 
X2.4- Tot.X2 
 
X3.1-Tot.X3 
X3.2- Tot.X3 
X3.3- Tot.X3 
X3.4- Tot.X3 
 
X4.1-Tot.X4 
X4.2- Tot.X4 
X4.3- Tot.X4 
X4.3- Tot.X4 
 
Y.1-Tot.Y 
Y.2- Tot.Y 
Y.3- Tot.Y 
Y.4- Tot.Y 

0,832 
0,861 
0,873 
0,808 
 
0,809 
0,873 
0,853 
0,552 
 
0,712 
0,873 
0,861 
0,818 
 
0,827 
0,826 
0,705 
0,665 
 
0,751 
0,841 
0,833 
0,824 

0,196 
0,196 
0,196 
0,196 
 
0,196 
0,196 
0,196 
0,196 
 
0,196 
0,196 
0,196 
0,196 
 
0,196 
0,196 
0,196 
0,196 
 
0,196 
0,196 
0,196 
0,196 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah,2008 

 



Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa pada tingkat kesalahan 

(α=5%)  dan N = 100-2  maka nilai r-tabel sebesar 0,196, oleh karena itu antara 

item dengan total item tersebut nilai koefisiennya lebih besar dari nilai kritis r-

tabel (α=5%),  maka item yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas    

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek 

yang sama secara berulang-ulang dan menghasikan ukuran yang 

mendekati ukuran sebelumnya. Apabial alpha cornbach lebih besar 

0,600, maka dikatakan pertanyaan-pertanyaan reliabel. 

 

Tabel 4.12 : Uji Reliabilitas Item-Item 

Variabel 

Penelitian 

Alfa 

Cornbach 

Keterangan 

Penyuluhan (X1) 0,864 Reliabel 

Pelayanan  (X2) 0,774 Reliabel 

Pemeriksaan (X3) 0,866 Reliabel 

Tingkat Pemahaman (X4) 0,745 Reliabel 

Kepatuhan WP  Orang Pribadi (Y) 0,826 Reliabel 

 Sumber : Data primer diolah, 2008 

 

Berdasarkan tabel reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan item yang 

digunakan sebagai alat ukur variabel Penyuluhan (X1), Pelayanan (X2), 

Pemeriksaan (X3), Tingkat Pemahaman (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak 

reliabel. Hal ini di lihat nilai alpha cornbach di atas (>) 0,600. 

 

 



4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum uji statistik dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan deteksi awal  

atas penyimpangan asumsi ekonometri pada hasil analisis terhadap 

ketiga asumsi ekonometri yaitu : 

1) Uji Normalitas 

Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduannya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan distribusi normal, 

penyajian data lebih bermakna daripada hanya menggunakan 

penyajian kelompok saja. Dengan normalitas data, maka data dapat 

dilanjutkan penyajiannnya dalam bentuk membedakan, mencari 

hubungannya dan meramalkannya. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk uji normalitas 

dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati karena secara 

visual kelihatan normal pada secara secara statistik bisa sebaliknya. 

Oleh sebab itu perlu dilengkapi dengan uji statistik. Untuk menguji 

apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodnes of Fit Test 

terhadap masing-masing variabel. Distribusi dalam penelitian ini 

adalah:  

H0 : F )( x  = F0(x) dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang 

diwakili oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu 

populasi berdistribusi normal 

H0 : F(x)  tidak sama dengan F0(x) atau distribusi tidak normal 

Pengambilan keputusan:  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan, 



Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Tabel 4.13 : Npar Test Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100
,0000000

1,45645181
,127
,069

-,127
1,275
,078

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. 
 

Perhitungan yang terdapat pada Tabel 4.2 dapat digunakan  

untuk membuktikan label normal pada model yang digunakan. 

Tampak hasil Kolmogoraf Smirnov Test (0,078>0,05) menunjukkan 

data berdistribusi normal pada model yang digunakan, sehingga 

dapat dilakukan regresi linier berganda. 

 

2) Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 

sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu (Umar, 2003:146). 

Jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi 

yang diperoleh kurang akurat. Model regresi yang baik adalah bebas 

dari autokorelasi. 

Menurut Gujarati (2002:216) untuk mendeteksi autokorelasi 

dapat digunakan angka Durbin-Watson (D-W) yang secara umum 

bisa diambil gambar sebagai berikut: 

 

 

 



Gambar  4.3 : Klasifikasi Nilai Durbin-Watson (D-W) 

 

 

 

 

 

 

                 0        dl=1,592  du=1,758               2          4-du=2,242  4-dl=2,408     4 

 

Tabel 4.14 : Durbin-Watson (D-W) 

Kode Kriteria Keterangan 

A 

B 

C 

D 

E 

0 < 1,592 

1,592< 1,758 

1,758< 2,242 

2,242< 2,408 

2,408< 4 

Ada autokorelasi positif 

Daerah keragu-raguan 

Tidak ada autokorelasi positif/negatif 

Daerah keragu-raguan 

Ada autokorelasi negatif 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian diperoleh angka Durbin-

Watson (D-W)  sebesar + 2,031. Hal ini berarti model regresi yang 

dihasilkan pada penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.  Hal 

ini memiliki makna bahwa dalam model regresi linier tidak ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

3) Uji Non-Multikolinearitas 

 Multikoline

aritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di 

antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. 

Tujuannya untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

A B 

C 

D 

E 



adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolonieritas. Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) 

(Santoso,2001:206). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya apabila VIF lebih besar dari 

10 maka akan terjadi multikolineritas. Multikolinieritas diuji dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor) dan nilai tolerance  

Hasil pengujian ditunjukkan tabel berikut:  

 

Tabel 4.15 : Nilai Tolerance dan VIF 
Variabel bebas 

 

Tolerance VIF Keterangan 

Penyuluhan (X1) 0,739 1,352 Non multikolinieritas 

Pelayanan  (X2) 0,709 1,410 Non multikolinieritas 

Pemeriksaan (X3) 

Tingkat Pemahaman (X4) 

0,966 

0,774 

1,036 

1,292 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Sumber: Data Primer diolah, 2008 

 

Perhitungan yang  terdapat pada Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa 

seluruh variabel non multikolinieritas, dimana seluruh nilai VIF  berada dibawah 

angka 10 dan nilai tolerance mendekati angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung adanya multikolinearitas. 

4) Uji Non-Heteroskedastisitas  

 Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka terjadi Homoskedastisitas. Dalam sebuah model regresi 

perlu dilakukan deteksi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan lain atau biasa disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.  Karena dalam model regresi tidak ada  gangguan akibat 



dari ketidaksamaan varian data hasil dari jawaban responden. Menurut 

Ghozali (2006:109) dasar pengambilan keputusan apakah terjadi 

Heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan 

cara meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen Gujarati 

(2003) dengan persamaan : Ut = α + βXt + vt. Berikut ini ditunjukkan tabel 

pendeteksian tidak adanya heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.16 : Pedeteksian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 
Dependent Variabel : Absut 

Coefficientsa

1,989 ,862 2,308 ,023
,042 ,043 ,113 ,977 ,331

-,078 ,049 -,187 -1,582 ,117
,027 ,038 ,072 ,712 ,478

-,059 ,045 -,148 -1,304 ,195

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absuta. 
 

 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output 

SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel  independen 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute 

(Absu). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 

5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat pemahaman terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui variabel bebas 



manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi: 

Hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan program bantu 

SPSS dapat terlihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.17 : Rekapitulasi Hasil Uji Korelasi Berganda Antar Peubah Bebas 
dengan Peubah Terikat 

Peubah 

Terikat 

Peubah 

Bebas  

Koefisien 

Regresi 

(B) 

Koefisien 

regresi 

Baku 

(Beta) 

 

t 

Hitung 

t tabel Keterangan 

Y X1 

X2 

X3 

X4 

 

Constanta

0,146 

0,261 

0,216 

0,298 

 

2,577 

0,188 

0,295 

0,274 

0,356 

 

2,402 

3,696 

4,009 

4,655 

 

1,661 

1,661 

1,661 

1,661 

 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

R (Multiple R) 

R²  (R Square) 

Fhitung 

Sig. F 

Ftabel 

=0,755 

=0,570 

=31,542 

= 0,000 

=2,47 

Keterangan Signifikan  

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Keterangan : 

X1 = Penyuluhan 

X2 = Pelayanan 

X3 = Pemeriksaan 

X4 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

Y   = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 



Berdasarkan pada hasil perhitungan regresi pada Tabel 4.17, menunjukkan 

bahwa variabel penyuluhan (X1), pelayanan (X2), pemeriksaan (X3) dan tingkat 

pemahaman (X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y). Dari 

perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:    

Y  = 2,577+ 0,146X1 + 0,261 X2 + 0,215X3 + 0,298X4 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. a  (konstanta)= 2,577 artinya apabila variabel bebas yang terdiri dari 

variabel   penyuluhan (X1), pelayanan (X2), pemeriksaan (X3) dan 

tingkat pemahaman (X4)  diabaikan atau diasumsikan nol maka  

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) sebesar nilai konstanta yaitu 

2.577. 

2. Koefisien regresi (b1) sebesar 0,146 

Pengaruh variabel penyuluhan (X1) terhadap   besarnya  kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan bersifat 

positif (Y) artinya setiap penambahan  penyuluhan sekali 

mengakibatkan  penambahan  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 

sebesar 0,146 dari jumlah sebelumnya dengan asumsi variabel lain 

tetap (ceteris paribus). Begitu pula sebaliknya.   

3. Koefisien regresi (b2) sebesar 0,261 

Pengaruh variabel pelayanan (X2) terhadap   besarnya  kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan bersifat 

positif (Y) artinya setiap penambahan  fasilitas pelayanan pajak 

mengakibatkan  penambahan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 

sebesar 0,261 dari jumlah sebelumnya dengan asumsi variabel lain 

tetap (ceteris paribus).   

 

 



4.  Koefisien regresi (b3) sebesar 0,215 

Pengaruh variabel pemeriksaan (X3) terhadap   besarnya  kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan bersifat 

positif (Y) artinya setiap dilakukan pemeriksaan pajak mengakibatkan  

penambahan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebesar 0,215 dari 

jumlah sebelumnya dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris 

paribus).   

5. Koefisien regresi (b4) sebesar 0,298 

 Pengaruh variabel tingkat pemahaman (X4) terhadap   besarnya  

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan 

bersifat positif (Y) artinya setiap wajib pajak memahami  pentingnya 

membayar pajak  mengakibatkan  penambahan kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi sebesar 0,298 dari jumlah sebelumnya dengan 

asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). 

4.2.4 Hasil  Uji F, uji t dan Adjusted R Square (R²) 

1.    Uji-F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel penyuluhan (X1), pelayanan (X2), 

pemeriksaan (X3) dan tingkat pemahaman (X4) secara simultan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (Y) Hasil perhitungan uji F tampak pada tabel berikut ini  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.18 : Uji F (ANOVA) 

ANOVAb

278,906 4 69,727 31,542 ,000a

210,004 95 2,211
488,910 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), tot.x4, tot.x3, tot.x1, tot.x2a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
 

 

Tabel 4.18 menunjukkan  F hitung menunjukkan sebesar 31,542 

dengan signifikan = 0,000 dan F tabel (df1=4 dan df2=95) sebesar 2,47. 

Jadi F hitung lebih besar (>) F tabel (31,542>2,47) atau Sig. F < 5% 

(0,000<0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya  penyuluhan (X1), 

pelayanan (X2), pemeriksaan (X3) dan tingkat pemahaman (X4) secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi (Y) di wilayah kerja KPP Pratama Malang. 

2.    Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji variabel penyuluhan (X1), pelayanan (X2), 

pemeriksaan (X3) dan tingkat pemahaman (X4)  secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi (Y) Hasil perhitungan uji t tampak pada tabel berikut ini  

 

 



Tabel 4.1 :  Uji t 

 
 

Uji signifikansi untuk setiap variabel bebas sebagai berikut : 

1. Variabel Penyuluhan (X1) mempunyai nilai t hitung 2,402 dan t tabel 

1,661 atau Sig. t <5% (0,018<0,05). Berdasarkan syarat pengambilan 

hipotesis, diketahui sig t hitung  0,018 < 5%. Artinya secara parsial 

variabel Penyuluhan  (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y).  

2. Variabel Pelayanan (X2) mempunyai nilai t hitung 3,696 dan t tabel 

1,661 atau Sig. t< 5% (0,000<0,05). Berdasarkan syarat pengambilan 

hipotesis, diketahui bahwa sig t hitung  0,000 < 5%. Artinya secara 

parsial variabel pelayanan  (X2) berpengaruh signifikan  terhadap 

variabel  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y).  

3.  Variabel Pemeriksaan (X3) mempunyai nilai t hitung 4,009 dan t tabel 

1,661 atau Sig. t< 5% (0,000<0,05). Berdasarkan syarat pengambilan 

hipotesis, diketahui bahwa sig t hitung  0,000 < 5%. Artinya secara 

parsial variabel Pemeriksaan (X3) berpengaruh signifikan  terhadap 

variabel  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y).  

4.  Variabel Tingkat Pemahaman (X4) mempunyai nilai t hitung 3,696 

dan t tabel 1,661 atau Sig. t< 5% (0,000<0,05). Berdasarkan syarat 

Coefficientsa

2,577 1,229 2,097 ,039
,146 ,061 2,402 ,018
,261 ,070 3,696 ,000
,215 ,054 4,009 ,000
,298 ,064 4,655 ,000

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. 

Dependent Variable: tot.ya. 



pengambilan hipotesis, diketahui bahwa sig t hitung  0,000 < 5%. 

Artinya secara parsial variabel Tingkat Pemahaman (X4) berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 

(Y).  

Hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel untuk setiap variabel 

bebas dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel atau Sig. t < 5%. Artinya 

bahwa secara parsial variabel  penyuluhan (X1), pelayanan (X2), 

pemeriksaan (X3) dan tingkat pemahaman (X4)  berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)   

3. Uji R² (R² Square) 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur persentase variasi 

variabel terikat yang dijelaskan oleh semua variabel bebasnya. Dari nilai 

Adjusted R Square (bisa dilihat di lampiran ) untuk Kepatuhan Wajib pajak 

orang pribadi menunjukkan nilai sebesar 0,552 atau 55,2%, artinya 

bahwa variabel  penyuluhan (X1), pelayanan (X2), pemeriksaan (X3) dan 

tingkat pemahaman (X4)  menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi adalah  sebesar 55,2% sedangkan sebesar 44,8% 

dijelaskan oleh variabel selain variabel bebas yang diteliti. 

4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang 

telah dibuat dalam penelitian ini terbukti atau tidak. 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah menguji apakah variabel 

penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat pemahaman secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan   terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Dari  hasil 

analisis regresi berganda diperoleh persamaan Y  = 2,577+ 0,146X1 + 



0,261 X2 + 0,215X3 + 0,298X4 + ei yang berarti bahwa variabel bebas 

yang terdiri penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat 

pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

orang pribadi. Berdasarkan hasil uji F dan uji t di atas menunjukkan 

bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat pemahaman 

wajib pajak secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama telah dapat dibuktikan 

dalam penelitian ini. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah menguji apakah variabel 

tingkat pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Malang Selatan. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh 

dominan dapat diketahui dengan menggunakan Unstandardized 

Coefficients . Dari tabel 4.19 dapat terlihat bahwa variabel tingkat 

pemahaman wajib pajak (X4) memiliki nilai koefisien regresi (B) 

sebesar 0,298 lebih besar (>) jika dibandingkan koefisien regresi 

variabel penyuluhan (X1) sebesar 0,146, variabel pelayanan (X2) 

sebesar 0,261 dan variabel pemeriksaan (X3) sebesar 0,215. 

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

terbukti dan variabel tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh 

paling signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

4.3 Interpretasi Hasil  Pengujian 

Berikut ini pembahasan pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 



1. Pengaruh Penyuluhan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Hal ini menunjukkan bahwa  aktivitas penyuluhan ditingkatkan maka 

akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Koefisien regresi variabel 

penyuluhan bertanda positif (+) yang berarti semakin banyak 

dilakukannya penyuluhan maka semakin banyak Wajib Pajak orang 

pribadi yang patuh membayar pajak. Hal ini memberikan makna 

bahwa pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh petugas 

pajak (fiskus)  kepada Wajib Pajak secara langsung maupun tidak 

langsung misalnya melalui seminar-seminar,  rapat-rapat yang 

melibatkan aparat terkait seperti lurah, camat  maupun melalui 

himbauan di berbagai media elektronik, media cetak maupun 

spanduk-spanduk yang mengingatkan kepada Wajib Pajak akan 

pentingnya membayar pajak dan pujian-pujian bagi  Wajib Pajak yang 

melakukan pembayaran  tepat waktu   secara efektif mampu 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Dwijugiasteady (2005:1) 

yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengarahan 

kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak. Apabila 

ditinjau dari pernyataan Dwijugiasteady maka pengaruh positif yang 

ditimbulkan dari setiap kali dilaksanakan penyuluhan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sangat logis dan wajar. 

Mengingat, dengan dilakukannya penyuluhan diharapkan masyarakat 



semakin sadar untuk membayar, menyampaikan dan melaporkan 

pajaknya sesuai dengan sistem self assessment. Seringnya dilakukan 

penyuluhan oleh fiskus diharapkan Wajib Pajak orang pribadi menjadi 

sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dengan semakin banyaknya orang pribadi yang sadar dan patuh 

dalam membayar pajak menjadikan pelaksanaan instensifikasi melalui 

penyuluhan seperti sosialisasi pajak di media massa akan berhasil. 

2. Pengaruh Pelayanan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pelayanan yang 

diberikan kantor pajak akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama 

Malang Selatan. Koefisien regresi variabel penyuluhan bertanda 

positif (+) yang berarti semakin sering diberikan pelayanan yang prima 

seperti penerapan Account Representative (AR) e-filing maka 

semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh membayar 

pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kegiatan yang dilakukan 

oleh petugas pajak (fiskus)  kepada wajib pajak dengan memberikan 

fasilitas-fasilitas kemudahan pembayaran pajak terutang melalui kerja 

sama dengan instansi terkait seperti bank, kantor kecamatan, 

kelurahan maupun dengan memberikan konsultasi tentang tata cara 

penghitungan pajak terutang agar wajib pajak merasa mudah dan 

mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara 

signifikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Menpan dan Brown (2000:10) yang menyatakan bahwa 



untuk mencapai sukses dalam memberikan kepuasan kapada 

masyarakat perlu ditunjang mutu kinerja pelayanan aparatur 

pemerintah, tolak ukur mutu pelayanan dapat diukur sebagai berikut : 

(1) bukti langsung  (2) kehandalan (3) daya tanggap (4) kredibilitas (5) 

keamanan (6) akses yang mudah dan cepat (7) komunikasi dan (8) 

memahami konsumen. Peningkatan pelayanan masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan yang prima dari aparatur pemerintah dengan 

pemenuhan kebutuhan baik secara fisik mapun non fisik karena pada 

dasarnya kinerja pelayanan aparatur pemerintah dipengaruhi oleh 

motivasi berprestasi yang tinggi untuk melakukan dan menghasilkan 

kinerja pelayanan yang prima. Pada akhirnya akan timbul kepuasan 

pada masyarakat atas membayar apa yang menjadi kewajiban untuk 

membayar pajak. Dari hasil penelitian pada KPP Pratama Malang 

Selatan diperoleh pelaksanaan intensifikasi melalui pelayanan prima 

berpengaruh cukup signifikan sehingga untuk menyediakan 

pelayanan yang prima bagi masyarakat, kantor pajak berbasis 

administrasi modern memerlukan manajemen sumber daya manusia 

yang berbeda dengan kantor pajak yang ada saat ini. Perbedaan 

tersebut meliputi sistem perekrutan, pengukuran kinerja, perbaikan 

kompensasi dan penerapan kode etik pegawai. 

3. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) dapat mempengaruhi 

meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama 



Malang Selatan. Koefisien regresi variabel pemeriksaan bertanda 

positif (+) yang berarti semakin sering dilakukan pemeriksaan dalam 

melaksanakan intensifikasi maka semakin banyak Wajib Pajak orang 

pribadi yang patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini memberikan 

makna bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak 

(fiskus) dari Wajib Pajak mengenai data-data yang berkaitan dengan 

obyek pajak,  baik  mengenai besarnya pajak yang dilaporkan dan 

cara-cara perhitungannya dapat mempengaruhi mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak tepat 

waktu. Hasil penelitian ini didukung undang-undang perpajakan pasal 

1 nomor 24 UU No.16/2000 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola 

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam 

rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dirjen pajak mempunyai wewenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Dengan demikian, sasaran 

pemeriksaan dapat teridentifikasi sebagai berikut: 

a. Penafsiran undang-undang perpajakan salah 

b. Kesalahan perhitungan 

c. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya (penggelapan). 

d. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan 

WP tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 



Dari hasil penelitian di KPP Pratama Malang Selatan diperoleh 

bahwa pelaksanaan intensifikasi melalui pemeriksaan berpengaruh 

cukup signifikan sehingga tujuan kegiatan pemeriksaan dalam rangka 

menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk meningkatkan law 

enforcement dapat diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, 

profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur 

pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak 

melalui otomatisasi komputer yang diharapkan akan menghilangkan 

tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak 

segera dapat diketahui Wajib Pajak. 

4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi 

meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Malang Selatan. Koefisien regresi variabel  tingkat pemahaman Wajib 

Pajak bertanda positif (+) yang berarti semakin tinggi tingkat 

pemahaman Wajib Pajak maka semakin banyak Wajib Pajak orang 

pribadi yang patuh dan taat untuk membayar pajak tepat waktu. Dari 

hasil penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan 

bahwa kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak tepat waktu semakin tinggi, terlihat dari 

meningkatnya jumlah penerimaan pajak dari orang pribadi dari tahun 

ke tahun dan  menurunnya jumlah surat teguran. Hal ini tidak terlepas 

dari kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya 



pajak dalam pembangunan nasional, pemahaman Wajib Pajak  

terhadap fungsi dan manfaat pajak serta pemahaman wajib pajak 

terhadp sanksi-sanksi administrasi berupa denda atau pidana yang 

akan dikenakan apabila  wajib pajak tidak membayar pajak. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan mafaat 

pajak bagi Negara maka semakin tinggi pula kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini diungkapkan oleh 

Judisseno (1996:52) yang mengemukakan bahwa semakin 

masyarakat memahami fungsi dan manfaat pajak sebagai balas jasa 

yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas 

yang dapat dinikmati untuk hidup yang layak di suatu negara serta 

memahami  aturan, prosedur dan sistem pembayaran pajak  dapat 

memberikan kesadaran bagi masyarakat tersebut dalam membayar 

pajak tepat waktu. Pengabdian serta peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat untuk membayar berbagai keperluan negara 

berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam 

UU dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan 

negara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara bersama-

sama penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan tingkat pemahaman Wajib 

Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak penghasilan.  Berdasarkan hasil uji F dan uji t 

di atas menunjukkan bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan 

tingkat pemahaman wajib pajak secara simultan maupun parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama telah dapat dibuktikan dalam 

penelitian ini. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. 

Dengan menggunakan Unstandardized Coefficients terlihat bahwa variabel 

tingkat pemahaman Wajib Pajak (X4) memiliki nilai koefisien regresi (B) lebih 

besar (>) jika dibandingkan koefisien regresi variabel penyuluhan, variabel 

pelayanan dan variabel pemeriksaan (X3).  Hasil dari analisis tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua terbukti dan variabel tingkat 

pemahaman Wajib Pajak berpengaruh paling signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi. 

 

 



5.2  Saran 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan penyuluhan dengan 

memperbanyak sosialisasi pajak melalui iklan di media massa secara terus-

menerus dan berkelanjutan, memberikan pelayanan yang prima kepada 

Wajib Pajak dan sering diadakannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

untuk mengantisipasi kemungkinan Wajib Pajak melakukan penggelapan 

pajak, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib 

pajak tentang arti penting membayar pajak sehingga semakin banyak wajib 

pajak orang pribadi menjadi patuh untuk membayar pajak tepat waktu. Perlu 

ditingkatkan kemampuan dan keahlian tenaga atau petugas di lapangan 

untuk mengadakan penyuluhan atau pembinaan mengenai pelaksanaan 

perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi sehingga 

bisa meningkatkan kesadararan wajib pajak orang pribadi untuk 

melaksanakan kewajibannya.  

2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak perlu ditingkatkan lebih 

dalam karena faktor tersebut mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Oleh 

karena itu agar pelaksanaan intensifikasi wajib pajak orang pribadi berjalan 

dengan baik maka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur 

pajaknya yaitu sebaiknya petugas pajak diberikan pelatihan tentang 

perpajakan agar mereka lebih memahami dalam melaksanakan tugasnya 

sehingga mampu memberikan pengetahuan yang berarti bagi Wajib Pajak 

sehingga Wajib Pajak mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya. 

dengan adanya pemahaman Wajib Pajak terhadap hak, kewajiban dan 

peraturan perpajakan diharapkan Wajib Pajak dapat patuh dalam membayar 

pajak yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah penerimaan pajak 



Negara. Dan juga dilakukan pembenahan internal petugas pajak itu sendiri 

yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan apabila mereka 

melanggar akan dikenakan sanksi secara tegas. 
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Kepada Yth. 

Bapak / Ibu / sdr / I Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan 

Di tempat 

 

       Dengan segala kerendahan hati dalam rangka pengisisan kuesioner, 

Anda dimohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan 

pengalaman Anda. Jawaban yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya, 

karena kuesioner ini semata – mata ditujukan untuk kepentingan 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Tingkat Pemahaman Wajib 

Pajak dalam Membayar Pajak penghasilan Orang Pribadi. Atas kesediaan, 

bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Hormat saya, 

Aisiyah Khuriana 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin :  Laki-laki / Perempuan * 

3. Pekerjaan : 

a) Pegawai swasta 

b) Pegawai negeri 

c) Wiraswasta 

d) Lain-lain, sebutkan …………. 

4. Usia  : 

a) < 24 tahun 

b) 25-35 tahun 

c) 36-45 tahun 

d) > 46 tahun 

5. Pendidikan terakhir : 

a) SLTP 

b) SLTA 

c) D1 / D3 * 

d) S1 / S2 * 

e) Lain – lain, sebutkan ………………. 

6. Sudah berapa lama memiliki NPWP : 

a) Kurang dari 1 tahun 

b) 1 sampai dengan 2 tahun 

c) 3 sampai dengan 4 tahun 

d) Lebih dari 5 tahun 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang paling 
sesuai dengan keadaan Anda untuk menjawab 
pertanyaan nomer 3 sampai 6 
*Coret yang tidak perlu 



 

 

 
II. DAFTAR PERTANYAAN 
 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak setuju 
 
 
I. PENYULUHAN 
 

PERNYATAAN SS S N TS STS

Dengan  penyuluhan pajak 
secara rutin  WP akan 
menyampaikan SPT tepat 
waktu  

     

Dengan penyuluhan pajak  WP 
menjadi tahu  tata cara 
perhitungan dan pembayaran 
pajak  

     

 Dengan penyuluhan pajak  WP 
menjadi tahu  manfaat pajak 
bagi Negara  

     

Dengan penyuluhan pajak  WP 
menjadi  sadar dan patuh untuk 
melaksanakan kewajiban 
membayar pajak  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk pengisian : Semua pertanyaan dibawah ini merupakan 
tanggapan Anda terhadap hal-hal mengenai kegiatan yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
penghasilan. Dimohon untuk memberikan jawaban yang paling sesuai 
dengan pendapat Anda. Berilah tanda ( X ) 



II. PELAYANAN 
 

PERNYATAAN SS S N TS STS

Fasilitas pelayanan yang 
diberikan sudah sesuai 
dengan kebutuhan WP 

     

Fasilitas pelayanan yang 
diberikan dapat membantu 
WP  menyelesaikan 
permasalahan pajak 

     

Fasilitas pelayanan melalui  
teknologi dapat membantu 
memberikan informasi terbaru 
tentang pajak 

     

Kecepatan proses pelayanan 
sudah sesuai dengan harapan 
WP 

     

 
 
III. PEMERIKSAAN 
 

PERNYATAAN SS S N TS STS
Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus dapat untuk menguji 
kepatuhan WP dalam 
membayar pajak 

     

Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus dapat membuat WP 
sadar dan patuh dalam 
membayar pajak 

     

Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus dapat membuat WP  
membayar pajak tepat waktu 

     

Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus membuat WP cermat 
dan teliti dalam mengisi, 
menyampaikan dan 
melaporkan SPT    

     

 
 
 
 
 



IV. PEMAHAMAN WAJIB PAJAK 
PERNYATAAN SS S N TS STS

Dengan memahami fungsi 
pajak,  membuat WP sadar 
akan pentingnya membayar 
pajak penghasilan 

     

Dengan memahami manfaat 
pajak bagi Negara membuat 
WP sadar untuk membayar 
pajak penghasilan 

     

Dengan memahami sistem 
dan prosedur  pajak  membuat 
WP sadar untuk membayar 
pajak penghasilan tepat waktu 

     

Dengan memahami sanksi-
sanksi  administrasi berupa 
denda atau pidana yang akan 
di kenakan kepada WP  
membuat WP sadar untuk 
membayar pajak penghasilan 

     

 
 
V. KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 

PERNYATAAN SS S N TS STS

Membayar  pajak penghasilan 
menjadi kewajiban bagi 
seorang wajib pajak 

     

Dengan membayar pajak 
penghasilan berarti menjadi 
warga Negara yang baik dan 
taat pajak 

     

Dengan membayar pajak 
penghasilan berarti WP telah 
berpartisipasi dalam 
pembangunan nasional 

     

Dengan mengisi, 
menyampaikan dan 
melaporkan SPT dengan baik 
dan benar berarti wajib pajak 
telah patuh dan taat pajak 

     

 



FREKUENSI DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN 

x1.1

5 5,0 5,0 5,0
31 31,0 31,0 36,0
40 40,0 40,0 76,0
24 24,0 24,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x1.2

6 6,0 6,0 6,0
34 34,0 34,0 40,0
45 45,0 45,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.3

2 2,0 2,0 2,0
5 5,0 5,0 7,0

42 42,0 42,0 49,0
38 38,0 38,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.4

2 2,0 2,0 2,0
8 8,0 8,0 10,0

40 40,0 40,0 50,0
39 39,0 39,0 89,0
11 11,0 11,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



x2.1

10 10,0 10,0 10,0
31 31,0 31,0 41,0
45 45,0 45,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x2.2

1 1,0 1,0 1,0
7 7,0 7,0 8,0

37 37,0 37,0 45,0
44 44,0 44,0 89,0
11 11,0 11,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x2.3

7 7,0 7,0 7,0
44 44,0 44,0 51,0
38 38,0 38,0 89,0
11 11,0 11,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x2.4

8 8,0 8,0 8,0
32 32,0 32,0 40,0
47 47,0 47,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x3.1

1 1,0 1,0 1,0
7 7,0 7,0 8,0

14 14,0 14,0 22,0
45 45,0 45,0 67,0
33 33,0 33,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



x3.2

11 11,0 11,0 11,0
27 27,0 27,0 38,0
49 49,0 49,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x3.3

11 11,0 11,0 11,0
32 32,0 32,0 43,0
52 52,0 52,0 95,0

5 5,0 5,0 100,0
100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x3.4

12 12,0 12,0 12,0
32 32,0 32,0 44,0
50 50,0 50,0 94,0

6 6,0 6,0 100,0
100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x4.1

2 2,0 2,0 2,0
10 10,0 10,0 12,0
24 24,0 24,0 36,0
48 48,0 48,0 84,0
16 16,0 16,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x4.2

8 8,0 8,0 8,0
31 31,0 31,0 39,0
44 44,0 44,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



x4.3

4 4,0 4,0 4,0
11 11,0 11,0 15,0
25 25,0 25,0 40,0
45 45,0 45,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x4.4

2 2,0 2,0 2,0
26 26,0 26,0 28,0
55 55,0 55,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y.1

1 1,0 1,0 1,0
12 12,0 12,0 13,0
55 55,0 55,0 68,0
32 32,0 32,0 100,0

100 100,0 100,0

1
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y.2

1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 3,0

12 12,0 12,0 15,0
68 68,0 68,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y.3

4 4,0 4,0 4,0
14 14,0 14,0 18,0
72 72,0 72,0 90,0
10 10,0 10,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



y.4

1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 3,0

16 16,0 16,0 19,0
59 59,0 59,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 
UJI VALIDITAS DENGAN MENGGUNAKAN PRODUCT-MOMENT 

Correlations

1 ,647** ,612** ,548** ,832**
,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100
,647** 1 ,722** ,554** ,861**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,612** ,722** 1 ,610** ,873**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,548** ,554** ,610** 1 ,808**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,832** ,861** ,873** ,808** 1
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

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

x1.1

x1.2

x1.3

x1.4

tot.x1

x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 tot.x1

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

 

Correlations

1 ,698** ,631** ,148 ,809**
,000 ,000 ,142 ,000

100 100 100 100 100
,698** 1 ,719** ,274** ,873**
,000 ,000 ,006 ,000
100 100 100 100 100

,631** ,719** 1 ,295** ,853**
,000 ,000 ,003 ,000
100 100 100 100 100

,148 ,274** ,295** 1 ,552**
,142 ,006 ,003 ,000
100 100 100 100 100

,809** ,873** ,853** ,552** 1
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

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

x2.1

x2.2

x2.3

x2.4

tot.x2

x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 tot.x2

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

  
 



Correlations

1 ,514** ,592** ,503** ,712**
,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100
,514** 1 ,760** ,699** ,873**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,592** ,760** 1 ,704** ,861**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,503** ,699** ,704** 1 ,818**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,712** ,873** ,861** ,818** 1
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

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

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

tot.x3

x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 tot.x3

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

  
 

Correlations

1 ,610** ,386** ,499** ,827**
,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100
,610** 1 ,435** ,475** ,826**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,386** ,435** 1 ,189 ,705**
,000 ,000 ,060 ,000
100 100 100 100 100

,499** ,475** ,189 1 ,665**
,000 ,000 ,060 ,000
100 100 100 100 100

,827** ,826** ,705** ,665** 1
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

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

x4.1

x4.2

x4.3

x4.4

tot.x4

x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 tot.x4

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

  
 



Correlations

1 ,549** ,456** ,403** ,751**
,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100
,549** 1 ,636** ,576** ,841**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,456** ,636** 1 ,671** ,833**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,403** ,576** ,671** 1 ,824**
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

,751** ,841** ,833** ,824** 1
,000 ,000 ,000 ,000
100 100 100 100 100

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

y.1

y.2

y.3

y.4

tot.y

y.1 y.2 y.3 y.4 tot.y

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



 
UJI RELIABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN ALPHA CRONBACH’S 

 
 

Reliability Statistics

,864 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

10,73 4,805 ,693 ,834
10,87 4,842 ,751 ,812
11,01 4,596 ,761 ,806
11,07 4,874 ,650 ,853

x1.1
x1.2
x1.3
x1.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Reliability 
 
 

Reliability Statistics

,774 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

10,75 3,604 ,625 ,692
10,81 3,408 ,747 ,624
10,85 3,583 ,721 ,643
10,73 4,745 ,267 ,865

x2.1
x2.2
x2.3
x2.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 



 
Reliability 
 

Reliability Statistics

,866 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

10,65 4,654 ,593 ,885
11,03 4,433 ,759 ,810
11,16 4,641 ,809 ,795
11,17 4,749 ,729 ,824

x3.1
x3.2
x3.3
x3.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Reliability 

Reliability Statistics

,745 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

11,13 3,811 ,645 ,622
11,09 4,042 ,669 ,614
11,23 4,280 ,417 ,768
10,92 5,044 ,471 ,725

x4.1
x4.2
x4.3
x4.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 



 
Reliability 
 

Reliability Statistics

,826 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

11,85 3,159 ,540 ,831
12,04 2,907 ,714 ,751
12,14 3,071 ,717 ,755
12,03 2,837 ,652 ,781

y.1
y.2
y.3
y.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 



 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

tot.x4, tot.
x3, tot.x1,
tot.x2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
 

Model Summaryb

,755a ,570 ,552 1,487 ,570 31,542 4 95 ,000 2,031
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), tot.x4, tot.x3, tot.x1, tot.x2a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
 

ANOVAb

278,906 4 69,727 31,542 ,000a

210,004 95 2,211
488,910 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), tot.x4, tot.x3, tot.x1, tot.x2a. 

Dependent Variable: tot.yb. 
 

Coefficientsa

2,577 1,229 2,097 ,039
,146 ,061 ,188 2,402 ,018 ,739 1,352
,261 ,070 ,295 3,696 ,000 ,709 1,410
,215 ,054 ,274 4,009 ,000 ,966 1,036
,298 ,064 ,356 4,655 ,000 ,774 1,292

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: tot.ya. 
 



 
UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100
,0000000

1,45645181
,127
,069

-,127
1,275

,078

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,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. 
 

 
UJI AUTOKORELASI 

 
Model Summaryb

2,031
Model
1

Durbin-
Watson

Dependent Variable: tot.yb. 
 

 
 



UJI MULTIKOLINIERITAS  
 

Coefficientsa

,739 1,352
,709 1,410
,966 1,036
,774 1,292

tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: tot.ya. 
 

 
UJI HETEROKEDASTISITAS  

DENGAN UJI GLEJSER 
 

Variables Entered/Removedb

tot.x4, tot.
x3, tot.x1,
tot.x2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absutb. 
 

 
 

Coefficientsa

1,989 ,862 2,308 ,023
,042 ,043 ,113 ,977 ,331

-,078 ,049 -,187 -1,582 ,117
,027 ,038 ,072 ,712 ,478

-,059 ,045 -,148 -1,304 ,195

(Constant)
tot.x1
tot.x2
tot.x3
tot.x4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absuta. 
 

 


