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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 

Kinerja Lembaga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas 

Pelayanan Perpajakan dan Kinerja Lembaga terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang 

memaparkan data atau keadaan objek secara actual. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang 

dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 100 

orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis secara Simultan 

(Uji F) an uji Parsial (Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel bebas (independen) Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak 

berpengaruh sedangkan variabel bebas Kinerja Lembaga dan variabel 

terikat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga dan 

    Kepatuhan Wajib Pajak 

 

PENDAHULUAN 

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya 

dengan melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Untuk 

melaksanakan pembangunan nasional tersebut, Negara membutuhkan 

dana yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan nasional 

tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk dengan kebutuhan masyarakat. 

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional tersebut dapat 

bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. 

Penerimaan luar negeri yang berasal dari pinjaman ini hanya 

berfungsi sebagai pelengkap dana pembangunan nasional. Sumber 

penerimaan luar negeri meliputi bantuan program dan bantuan 

proyek. Penerimaan non migas berasal dari penerimaan pajak dan non 



pajak. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak 

dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak.  

Dengan diberlakukannya perubahan yang mendasar di bidang 

perpajakan, sistem pemungutan pajak yang semula sangat tergantung 

pada peran aktif pihak aparat perpajakan (official assessment 

system), sekarang ini wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya 

untuk berperan aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku (self asessement 

system). 

Sejak diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru tersebut, 

jumlah penerimaan pajak semakin terus meningkat. Pada tahun 1984-

1985 pajak hanya memberikan kontribusi penerimaan hanya sekitar 

30,1% terhadap total penerimaan dalam negeri, namun pada tahun-

tahun selanjutnya kontribusi pajak semakin meningkat hingga 

mencapai 74,74%. 

Pelayanan yang cepat, ramah serta adanya kepastian hukum dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan sangat didambakan oleh wajib pajak. 

Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat 

menunjukkan model pelayanan yang bagaimana membuat wajib pajak 

merasa puas ataupun  tidak puas. 

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu. Semua kegiatan administrasi perpajakan 

yang terdiri dari pendaftaran, pembayaran pajak dilakukan dengan 

disertai pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) wajib pajak orang 

pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam 

dan diarsipkan.  

Banyaknya wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan, dan 

sistem administrasi, sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur 

yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan 

dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi 

dan bantuan kepada wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak tidak 

membayar kewajiban pajaknya (tidak patuh) dan dampaknya banyak  

pihak beranggapan Dirjen Pajak, tidak memenuhi target penerimaan 

pajak. 

Fenomena seperti diatas yang menuntut aparatur negara yang bersih, 

cakap dan berwibawa, serta perlunya meningkatkan kualitas 

pelayanan pajak kepada masyarakat yang benar-benar dilayani secara 

santun dan professional dengan prosedur yang sederhana, lancar, 

aman, tertib, ada kepastian biaya dan waktu penyelsaian, serta 

kepastian hukum atas jasa pelayanan yang diberikan. Oleh karena 

itu seyogyanya seluruh proses yang berhubungan dengan pelayanan 



diberikan oleh setiap instansi pemerintah khususnya dirjen Pajak 

dan aparatur pajak. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah 

disebutkan diatas, bahwa saya tertarik untuk mengambil penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja 

Lembaga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang”. 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Defenisi kualitas atau mutu menurut Boediono (2003:113) “Mutu 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa 

manusia, proses dan lingkungan  yang memenuhi atau melebihi 

harapan pihak yang menginginkannya”. Defenisi pelayanan menurut 

Boediono (2003:60) adalah: “Suatu proses kepada orang lain dengan 

cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. 

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 

pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan serta harus dilakukan 

secara terus-menerus. Secara sederhana defenisi kualitas adalah 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pihak yang menginginkannya. 

Kinerja Lembaga 

Menurut Rivai dan Fauzi (2005) kinerja adalah merupakan suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan suatu 

tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan 

suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan kelembagaan itu 

memberikan hasil atau mencapai tujuan. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Wajib pajak diartikan patuh apabila wajib pajak telah menunjukkan 

bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan 

baik karena dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung 

penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar. 

Pengertian kepatuhan ditulis oleh Chaizi  dan dikutip oleh  Sony 

Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111). Kepatuhan wajib pajak 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan kembali SPT 



3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

Wajib pajak dimasukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila 

memenuhi kriteria atau persyaratan seebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pemabayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir 

untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 

5%. 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelayanan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan 

publik menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara No.18 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah 

dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. 

Layanan berasal dari kata Layanan. Pelayanan adalah proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercapainya kepuasan dan 

keberhasilan (Boediono:2008). 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

Pelayanan Pajak, kinerja lembaga mampun memberikan kepuasan kepada 

wajib pajak dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan akan 

menambah pendapatan negara dari sektor perpajakan. 

Hipotesis 

H1 : Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjungpinang 

H2 : Apakah kinerja lembaga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang 

H3 : Apakah kualitas pelayanan perpajakan dan kinerja lembaga 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tanjungpinang 

 

 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

satu  variabel  dengan variabel  lainnya  atau  bagaimana  suatu 

variabel mempengaruhi variabel lain. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap yang bekerja di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang dan sekaligus sebagai 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiono, 

2011, 81). Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini berjumlah 

56 responden pegawai tetap yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Tanjungpinang dan sekaligus sebagai Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif yaitu data yang digunakan untuk mengolah 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang sudah diolah ke 

dalam bentuk angka dan kemudian di analisis menggunakan 

perhitungan statistik. Data yang digunakan adalah informasi yang 

akan diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang 

dan dari wajib pajak dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh kualitas 

pelayanan perpajakan, kinerja lembaga terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Pengumpulan data serta bahan-bahan ataupun informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan melalui 3 (tiga) cara, 

yaitu: Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian 

Kepustakaan (Library Research), Kuesioner (Questionnaire). 

Variabel–variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 

bebas / indenpenden (X) yaitu, kualitas pelayanan perpajakan dan 

kinerja lembaga dan  satu  variabel terikat / dependen (Y) yaitu, 

kepatuhan wajib pajak. 

Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  

menggunakan bantuan  program  komputer  yaitu  program  SPSS  

versi  17.  Dalam penelitian ini, tingkat kesalahan ditetapkan 

sebesar 5%. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain  pengujian  asumsi  klasik  yaitu  

normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas,  dan  

autokorelasi selanjutnya  dilanjutkan  dengan  analisis  regresi  

dan  pengujian hipotesis. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) 

terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + e  

Keterangan : 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 



X
1 
= Kualitas Pelayanan Perpajakan 

X
2 
= Kinerja Lembaga 

a   = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan perpajakan 

b2 = Koefisien regresi variabel kinerja lembaga 

e  = Faktor kesalahan 

 

Pengujian Hipotesis  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Model 

regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji F (simultan) dan uji t (parsial). Ada dua jenis koefisien 

regresi yang dapat dilakukan pengujian yaitu uji-F dan uji-t. 

a.  Uji-F 

Uji–F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Priyanto, 2010:67). Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5%, dengan level of confidence 95% (α = 

0.05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), dimana (n) adalah 

jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

H1 = apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjungpinang. 

H2 = apakah kinerja lembaga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. 

H3 =  apakah kualitas pelayanan perpajakan dan kinerja lembaga 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tanjungpinang. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan 

Ftabel dengan ketentuan:  

- jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak untuk α = 5%,  

- jika Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak untuk α.= 5% 

b.  Uji-t 

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variabel independennya (Priyanto, 2010:68). Tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan level of 

confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k-1), dimana 

(n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.  

H1 = apakah variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 



H2 = apakah variabel kinerja lembaga berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

H3 = apakah variabel kualitas pelayanan perpajakan dan kinerja 

lembaga berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung dengan 

ttabel dengan ketentuan:  

- jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak untuk  

α = 5%,  

- jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima dan Ho 

ditolak untuk α = 5%. 

Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Detrminasi (R
2
) berguna untuk mengukur seberapa besar 

peranan variabel independen secara simultan mempengaruhi perubahan 

yang terjadi pada variabel dependent. Nilai koefisien determinasi 

adalah antar nol dan satu. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 

2007:83). 

Pada penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan nilai 

Adjusted R
2 
karena nilai Adjusted R

2 
dapat naik dan turun tanpa 

dipengaruhi oleh penambahan dari variabel independen. Sedangkan 

nilai R
2 

cenderung bersifat biasa terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap terjadi 

penambahan satu variabel independen, maka nilai R
2 

pasti ikut 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007:83). 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

Uji Validitas 

Pada variabel Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga dan Kepatuhan 

Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai Rhitung  lebih besar dari nilai 

Rtabel. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa pada variabel pertanyaan 

Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga dan Kepatuhan Wajib 

Pajak adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan perpajakan, 

kinerja lembaga dan kepatuhan wajib pajak  memiliki nilai Cronbach 

Alpha untuk variabel di dalam penelitian ini adalah sebesar 0,885 

untuk variabel kualitas pelayanan perpajakan, 0,798 untuk variabel 

kinerja lembaga dan 0,818 untuk variabel kepatuhan wajib pajak. 

Maka dalam penelitian ini variabel independen dan dependen lebih 



besar dari 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen 

dan dependen dalam penelitian ini Reliabel. 

Uji Normalitas 

Menurut  Sarwono  (2012:96),  data  yang  berdistribusi  normal 

mempunyai  pola distribusi  seperti  kurva  berbentuk  bel.  Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) 

untuk menguji normalitas data, dengan ketentuan signifikansi > 

0.05 maka data berdistribusi normal. 

Berdasarkan lampiran II dapat diketahui bahwa nilai Kolmogrov-

Smirnov sebesar 0,616 dan signifikan pada 0,843 karena p-value= 

0,843 > 0,05 maka Ho diterima yang berarti data residual 

terdistribusi secara normal. Pada grafik histogram, dapat dilihat 

bahwa distribusi data tidak menceng (skewnes) ke kiri atau ke 

kanan sedangkan pada grafik Normal P-Plot bahwa data yang 

diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik 

tersebut memperhatikan penyebaran data (titik) mengikuti garis 

diagonal. 

Uji Multikolonieritas 

Menurut Wijaya (2011:121), uji  multikolinieritas  merupakan  uji 

yang ditunjukkan  untuk  menguji apakah model regresi  ditemukan 

adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (variabel  independen).  

Model  uji  regresi  yang  baik  selayaknya  tidak  terjadi 

multikolinearitas.  Menurut Sulistyo (2010:56),  uji 

multikolinearitas  dengan  SPSS  dilakukan  dengan  uji  regresi, 

dengan  nilai  patokan  VIF  (Variance  Inflation  Factor)  dan  

nilai tolerance  antarvariabel  bebas.  Multikolinearitas  terjadi  

jika nilai tolerance dibawah 0.10 dan nilai VIF di atas 10 

(Ghozali, 2006:91-92). 

Berdasarkan lampiran III dari hasil pengujian multikolonieritas, 

dapat di interprestasikan bahwa pada variabel Kualitas Pelayanan 

Perpajakan menunjukkan nilai tolerance sebesar 0.849 > 0.10 dan 

nilai VIF sebesar 1.177 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas Pelayanan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas, dan pada variabel Kinerja Lembaga 

meunjukkan nilai tolerance sebesar 0.849 > 0.10 dan nilai VIF 

sebesar 1.177 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Lembaga 

yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Uji Heteroskedestisitas 

Menurut  Ghozali  (2006:105),  uji  heteroskedastisitas  bertujuan 

menguji  apakah  dalam  model  regresi  terdapat  ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada 

penelitian  ini  uji  heterokedastisitas  dilakukan  dengan 

menggunakan analisis grafik scatterplot, yaitu Jika titik-titik  

yang terbentuk menyebar secara acak baik di atas atau di bawah 



Y = 29.922 – 0.044 + 0.609 + e 

angka 0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi 

heterokesdastisitas. Selanjutnya  untuk  melihat  keakuratan  

dalam  pengujian  data  ini  

dapat  dilihat  melalui  uji  glejser  dengan  melihat  tingkat 

signifikansinya,  jika  berada  di  atas  nilai  tingkat  

kepercayaan (α  =  5%)  maka  dalam  model  regresi tidak 

mengandung  adanya heterokedastisitas (Ghozali, 2006:108). 

Berdasarkan lampiran IV, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun 

variabel  independen  yang  signifikan  secara  statistik 

mempengaruhi dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat 

dari  nilai  probabilitas  signifikansinya  di  atas  tingkat 

kepercayaan  5%.  Jadi  dapat  disimpulkan  model  regresi  tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Berdasarkan lampiran V hasil uji autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson, maka nilai Durbin Watson sebesar 0.960, nilai ini 

akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan taraf 

kepercayaan5%, jumlah sampel sebesar 56 (n) dan jumlah variabel 

independen 2 (k=2), tabel Durbin Watson akan mendapatkan nilai 

(dl) = 1.4954 dan nilai (du) = 1.6430. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0.960 lebih kecil 

dari batas atas (dl) = 1.4954 dan kurang dari (2-du) = 2 – 1.6430 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau 

tidak terjadi autokorelasi. 

Persamaan Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan lampiran VI hasil pengolahan data dengan menggunakan 

SPSS 17.00 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

 

  

 

Dari persamaan model regresi linear tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar 29.922 menunjukkan bahwa apabila 

nilai variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kinerja Lembaga 

konstan, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 

29.922. 

2. Koefisien b1 Untuk Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar -0.044, nilai 

b1 yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawan arah 

antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel Kualitas 

Pelayanan Perpajakan yang artinya jika nilai variabel Kualitas 

Pelayanan Perpajakan naik sebesar 0,01 maka nilai Kepatuhan 



Wajib Pajak akan turun sebesar 0.044. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien b2 Untuk Variabel Kinerja Lembaga 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0.609, nilai b2 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya jika nilai variabel 

Kualitas Pelayanan Wajib Pajak naik sebesar 0,01 maka nilai 

Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.609. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan lampiran VI : 

Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  F  secara  

simultan dengan variabel kualitas pelayanan perpajakan dan kinerja 

lembaga secara bersama-sama atau simultan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak diketahui nilai Fhitung sebesar 10.638 dengan tingkat 

signifikansi 0.000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai 

Ftabel .  Nilai Ftabel pada tingkat kesalahan α = 5% dengan derajat 

kebebasan (df) = (n-k) ; (k-1). Jumlah sampel (n) sebanyak 56, dan 

jumlah variabel penelitian (k) berjumlah 3. Jadi df = (56-3) ; (3-

1), sehingga Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) adalah 

3.16. Jadi Fhitung < Ftabel (10.638 > 3.16) dan tingkat signifikansi 

sebesar 0.000 maka keputusan Ho diterima artinya Kualitas 

Pelayanan Perpajakan dan Kinerja Lembaga secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. 

Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t  secara  parsial 

dengan variabel kualitas pelayanan perpajakan menunjukkan besarnya 

thitung sebesar -0.430 < -2.00665 (ttabel α = 0.05, df = (56-3-1) = 

52) dan signifikan (p-value = 0.669 > α = 0.05), maka H1 diterima 

dan H0 di tolak, yang berarti variabel Kualitas Pelayanan 

Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t  secara  parsial 

dengan variabel kinerja lembaga menunjukkan besarnya thitung sebesar 

4.399 > 2.00665 (ttabel α = 0.05, df = (56-3-1) = 52) dan signifikan 

(p-value = 0.000 < α = 0.05), maka H2 diterima  dan H0 di tolak, 

yang berarti variabel Kinerja Lembaga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan  hasil  uji  koefisinesi  determinasi  (Lampiran  VI), 

nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar 

0.260 atau 26% dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat 

dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kinerja Lembaga. 

Sedangkan sisanya 74% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0.535 yang berarti bahwa korelasi atau 

hubungan antara Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kinerja Lembaga 



(variabel independen) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (variabel 

dependen) tidak kuat. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila 

nilai R berada diatas 0.5 dan mendekati 1. Standar Error of the 

Estimate adalah 5.952 dan nilai Durbin Watson sebesar 0.960, 

semakin kecil nilai SEE maka akan semakin membuat model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak 

tidak  berpengaruh  signifikan dan variabel kinerja lembaga 

berpengaruh secara signifikan menggunakan uji parsial (Uji t) 

tetapi  secara  simultan (Uji F) variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan. 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang 
Diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Tanjungpinang untuk dapat melayani wajib pajak agar wajib 

pajak  merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, 

menunjukkan kinerja yang baik agar wajib pajak merasa puas 

dengan pelayanan dan kinerja yang diberikan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. Serta memberikan 

dasar hukum yang mengikat serta sanksi-sanksi yang akan 

mereka peroleh jika tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

2. Bagi Wajib Pajak 
Diharapkan agar wajib pajak dapat lebih sadar akan kewajiban 

perpajakannya dan dengan suka rela untuk mendaftarkan diri, 

melapor dan membayar pajak terutang tanpa ada paksaan dari 

pihak lain agar terciptanya kepatuhan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang 

lingkup penelitian dan menambah variabel independen (bebas) 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak. 
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LAMPIRAN 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas 

No Pelayanan 

Perpajakan 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1 Q1 .416 0.2681 Valid 

2 Q2 .572 0.2681 Valid 

3 Q3 .449 0.2681 Valid 

http://www.pajak.co.id/


4 Q4 .405 0.2681 Valid 

5 Q5 .452 0.2681 Valid 

6 Q6 .484 0.2681 Valid 

7 Q7 .586 0.2681 Valid 

8 Q8 .608 0.2681 Valid 

9 Q9 .532 0.2681 Valid 

10 Q10 .584 0.2681 Valid 

11 Q11 .601 0.2681 Valid 

12 Q12 .435 0.2681 Valid 

13 Q13 .491 0.2681 Valid 

14 Q14 .553 0.2681 Valid 

15 Q15 .555 0.2681 Valid 

16 Q16 .639 0.2681 Valid 

17 Q17 .553 0.2681 Valid 

18 Q18 .439 0.2681 Valid 

19 Q19 .344 0.2681 Valid 

20 Q20 .294 0.2681 Valid 

21 Q21 .374 0.2681 Valid 

22 Q22 .344 0.2681 Valid 

23 Q23 .307 0.2681 Valid 

24 Q24 .448 0.2681 Valid 

25 Q25 .345 0.2681 Valid 

26 Q26 .401 0.2681 Valid 

27 Q27 .426 0.2681 Valid 

28 Q28 .508 0.2681 Valid 

29 Q29 .387 0.2681 Valid 

30 Q30 .427 0.2681 Valid 

31 Q31 .484 0.2681 Valid 

32 Q32 .552 0.2681 Valid 

33 Q33 .445 0.2681 Valid 

34 Q34 .292 0.2681 Valid 

35 Q35 .397 0.2681 Valid 

36 Q36 .542 0.2681 Valid 

37 Q37 .396 0.2681 Valid 

38 Q38 .510 0.2681 Valid 

39 Q39 .521 0.2681 Valid 

40 Q40 .503 0.2681 Valid 

41 Q41 .466 0.2681 Valid 

42 Q42 .415 0.2681 Valid 

43 Q43 .251 0.2681 Valid 

44 Q44 .309 0.2681 Valid 

45 Q45 .375 0.2681 Valid 

46 Q46 .437 0.2681 Valid 

47 Q47 .512 0.2681 Valid 

48 Q48 .357 0.2681 Valid 

 

 

 



 

 

 

 

Uji Relibilitas Kualitas Pelayanan Perpajakan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach'

s Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.884 .885 17 

Uji Relibilitas Kinerja Lembaga (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach

's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.797 .798 15 
 

Uji Relibilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach'

s Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.812 .818 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 56 

Normal 

Parameter

s
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

5.84293300 

Most 

Extreme 

Differenc

es 

Absolute .082 

Positive .053 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .616 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.843 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Grafik Histogram 

 



 

 

Grafik Normal P-Plot 

 

III. Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 29.922 7.696  3.888 .000   

Pelayanan -.044 .101 -.054 -.430 .669 .849 1.177 

Kinerja .609 .138 .554 4.399 .000 .849 1.177 

a. Dependent Variable: Kepatuhan 

 

 

 

 

 



IV. Uji Heteroskedestisitas 

  

Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.594 4.173  .382 .704 

Pelayanan -.034 .055 -.090 -.611 .544 

Kinerja .102 .075 .200 1.362 .179 

 

 

 

 

 

 

 



V. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .535
a
 .286 .260 5.952 .960 

a. Predictors: (Constant), Kinerja, Pelayanan 

b. Dependent Variable: Kepatuhan 

 

 

VI. Pengujian Hipotesis 

    Uji t dan Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 29.922 7.696  3.888 .000   

Pelayanan -.044 .101 -.054 -.430 .669 .849 1.177 

Kinerja .609 .138 .554 4.399 .000 .849 1.177 

a. Dependent Variable: Kepatuhan 

Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 753.736 2 376.868 10.638 .000
a
 

Residual 1877.693 53 35.428   

Total 2631.429 55    

a. Predictors: (Constant), Kinerja, Pelayanan 



Hasil Pengujian Determinasi 

     Model Summaryb 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .535
a
 .286 .260 5.952 .960 

a. Predictors: (Constant), Kinerja, Pelayanan 

b. Dependent Variable: Kepatuhan 

 


