
1 
 

PENGARUH NORMA MORAL, TINGKAT PEMAHAMAN, PEMERIKSAAN, DAN 

KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP 

PRATAMA TANJUNGPINANG 

NOVITA MELINDASARI 

100462201167 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja 

Ali Haji, Tanjungpinang 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh norma moral, 

tingkat pemahaman wajib pajak, pemeriksaan dan keadilan pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Data yang diperoleh berupa data primer 

yaitu melalui kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah 

sebanyak 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Karyawan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjungpinang. 

Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial norma 

moral dan keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak 

dan pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Secara simultan norma moral, tingkat pemahaman 

wajib pajak, pemeriksaan, dan keadilan pajak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata Kunci: Norma Moral, Tingkat pemahaman Wajib Pajak, 

Pemeriksaan, Keadilan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara. Hal ini 

dapat kita lihat dari penerimaan pajak ditahun 2013 yang 

memegang porsi sekitar 70% dari seluruh rencana penerimaan 

Negara. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 pembahasan tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   

Seperti yang dikutip dalam Devano dan Rahayu (2006:113), 

pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar 

pajak seperti kegiatan berbelanja, membayar pajak didalam 

pelaksanaanya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Karena 
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pemenuhan kewajiban pajak yang bersifat emosional ini, maka 

membayar pajak tidak terlepas dari kondisi behavior wajib pajak.  

Tiap tahunnya pemerintah selalu gencar dalam meningkatkan 

target penerimaan pajak Negara, salah satunya yaitu dengan cara 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kepatuhan 

wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.  

Devano dan Rahayu (2006:110), memberi pengertian bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:8), 

masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan oleh 

perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan 

yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sitem kontrol 

tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan 

perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak 

(tax avoidance) atau penggelapan pajak (tax evasion).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), moral berarti 

ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban dan sebagainya. Menurut Rahayu dan Devano 

(2006:116), moral masyarakat yang buruk akan menghambat 

pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominir kewajiban 

perpajakan wajib pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem 

perpajakan merupakan hal yang penting dalam menilai kepatuhan 

berikutnya. McKerchar (1995) dalam Isa (2014:51), menyebutkan 

pengetahuan wajib pajak sangat penting, karena tingkat 

pengetahuan pajak yang tidak memadai dapat menghasilkan 

ketidakakuratan SPT (Surat Pemberitahuan) dan akibatnya, tidak 

sengaja menjadi ketidakpatuhan. Pemahaman dapat memudahkan wajib 

pajak dalam mengisi, menghitung dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) pajak yang benar, tepat waktu dan sesuai 

dengan peraturan pajak yang berlaku. 

Adanya wewenang pemungutan pajak secara aktif diberikan 

kepada wajib pajak untuk itu pemerintah atau fiskus sebagai 

pengawas haruslah mengatur sistem kontrol terhadap pembayaran 

kewajiban pajak wajib pajak melalui pemeriksaan pajak. Menurut 

Mardiasmo (2011:52),  pemeriksaan ditujukan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain 

dalam rangka peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap SPT Wajib Pajak untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

Ketentuan tarif pajak progresif untuk orang pribadi 

merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan 

kesetaraan pendapatan. Kepatuhan oleh wajib pajak bisa 

dipengaruhi oleh adanya penilaian tentang keadilan pajak yang 

telah diberikan. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012:6), 
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prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan 

perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance dan tax 

evasion. Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku 

penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis. 

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat beberapa 

penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti 

variabel norma moral, tingkat pemahaman wajib pajak, pemeriksaan 

dan keadilan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, maka penelitian ini diberi judul, “Pengaruh 

Norma Moral, Tingkat Pemahaman, Pemeriksaan dan Keadilan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang”.   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan iuran rakyat 

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

 

Pajak Penghasilan PPh 21 

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 1 (2), 

pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. 

 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

Menurut Mardiasmo (2011:23), wajib pajak adalah sekumpulan 

orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan 

pajak, dan pemungutan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas 

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan 

orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 

26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan perpajakan 

merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan 

ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak 
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yang taat dan memenuhi serta melaksanakan semua kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Kepatuhan pajak merupakan suatu prilaku dari wajib pajak 

pribadi atau badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan 

dan ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban 

pajak yang harus dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran 

(Berutu, 2012:2). Menurut Salman dan Sarjono (2012:312), 

perilaku kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak adalah tindakan 

untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan 

yang ada. Dalam Samuel (2011:10), menyebutkan kepatuhan pajak 

adalah kesediaan untuk membayar tanpa ancaman atau paksaan.  

 

Norma Moral 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), moral 

merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Velasquez 

(2005), moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki 

individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau 

baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita 

miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau 

salah secara moral dan nilai-nilai yang kita terapkan pada 

objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral 

buruk. Menurut Hidayat dan Nugroho (2010:88), kewajiban moral 

adalah norma individu yang dimilki oleh wajib pajak orang 

pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai 

positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

 

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

Menurut Syahril (2013:11), pemahaman diartikan sebagai 

proses, perbuatan atau cara memahami. Pemahaman merupakan suatu 

proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Tingkat pemahaman 

wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak mengerti dan paham 

dalam hal menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak 

terutangnya. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian SPT yang 

benar, perhitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang 

yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu 

sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya 

kekantor pajak. 

 

Pemeriksaan 

Menurut Mardiasmo (2011:52-54), pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data 

dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Undang-undang perpajakan memberikan wewenang melakukan 

penelitian serta penyelidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga 

kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau 

terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak. 

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi 

pengawasan dalam Self Assestment. Pemeriksaan pajak yang telah 

dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak 

terutang yang dilaporkan wajib pajak terutang yang dilaporkan 

wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung 

(Rahman, 2013). 

 

Keadilan Pajak 

Menurut Basri et al (2012:5), keadilan (equity attitude) 

merupakan persepsi ekuitas individu sebagai  sistem pajak. 

Berutu dan Harto (2012:2), menyebutkan persepsi dibentuk oleh 2 

faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan 

dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor 

eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi. 

Persepsi ini berasal dari penilaian seorang wajib pajak orang 

pribadi yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya 

sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan 

pajak. 

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua 

menurut  Rosdiana (2008) dalam Rahman (2013:37) yaitu:  

a.  Benefit Principle  
Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang 

dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah.  

b.  Ability Principle  

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan 

membayar dan penghasilannya.   

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012:6), prinsip 

keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-

perlawanan pajak seperti tax avoidance dan tax evasion.  

 

Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

H1 :  Norma moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Menyetorkan SPT Pajak di KPP Pratama 

Tanjungpinang. 

H2 :  Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyetorkan SPT 

Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang. 
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H3 :  Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Menyetorkan SPT Pajak di KPP Pratama 

Tanjungpinang. 

H4 :  Keadilan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Menyetorkan SPT Pajak di KPP Pratama 

Tanjungpinang. 

H5 :  Norma moral, tingkat pemahaman wajib pajak, pemeriksaan, 

dan  keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyetorkan SPT 

Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Tanjungpinang pada tahun 2014. Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tanjungpinang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 14 

Tanjungpinang. Saat ini KPP Pratama Tanjungpinang menerima 

penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) dari tiga wilayah di 

Kepulauan Riau yaitu Tanjungpinang, Natuna dan Anambas. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama melalui 

penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Tanjungpinang yang terdaftar 

di KPP Pratama Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2013 

yaitU 40.124 wajib pajak orang pribadi.Sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin : 

                 N            40.124                            40.124   

        1 + Ne
2        1+(40.124).(0,1)2      402,24 

                                                            = 99,75 ≈ 100 responden 

 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan kriteria 

berikut: 

1. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang dikenai 
potongan PPh Pasal 21.  

2. Terdaftar sebagai wajib pajak Orang Pribadi Tanjungpinang 
serta memiliki NPWP Orang Pribadi dan menyetorkan SPT Pajak 

nya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sampai 

dengan 31 Desember 2013. 

Metode Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

secara statistik dari variabel yang ada dalam penelitian ini, 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi 

(Ghozali, 2006:19). 

 

Uji Validitas 

= n =  = 
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 Uji validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 

item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner 

tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur, atau 

bias melakukan penilaian langsung dengan metode korelasi Pearson 

atau metode Corrected Item-Total Correlation (Priyatno, 

2011:42). Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2006:45). 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan 

dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 

2011:69). Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur kuisioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. 

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Dari hasil perhitungan 

dalam penelitian ini setiap variabel memberikan nilai cronbach’s 

alpha > 0,60 maka dapat dikatakan reliable.  

 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

(residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Analisis dalam 

uji ini menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

untuk menguji apakah variabel residual memiliki distribusi yang 

normal, maka dapat dilihat pada nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

dalam output SPSS. Apabila nilai Sig. > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal 

(Priyatno, 2011:278). 

 

b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen (bebas) pada model regresi. Untuk 

melihat ada tidaknya multikolonieritas antar variabel 

independen, maka dapat dilihat pada nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) dalam output SPSS (Ghozali, 2006:91). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi sebuah ketidaksamaan variance residual atas 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 
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Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006:105).  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan Uji Spearman’s Rho. Uji Heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Spearman’s Rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual 

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel 

independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka 

model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 

2010:85). 

Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 
 Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel 

independen suatu model dalam menjelaskan atau menerangkan 

variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefesien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2006:83).   

 

b. Uji F  
 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006:84).   

 

c. Uji t  
 Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006:84). 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden yang 

sesuai dan kebetulan ditemui di Kantor Pelayanan Pratama 

Tanjungpinang dan ditunggui satu persatu selama pengisiannya. 

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 buah dan jumlah kembali 

sebanyak 100 buah atau 100%, dan seluruh kuesioner dapat diolah 

(100%). 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Jumlah Kuesioner yang disebar 100 100% 

2 Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 

3 Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0% 

4 Kuesioner dapat diolah 100 100% 



9 
 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

 

Statistik Deskriptif 

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari masing-

masing variabel penelitian: 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KEPATUHAN WP (Y) 100 10 25 20.77 2.436 

NORMA MORAL (X1) 100 4 20 15.10 3.283 

TINGKAT PEMAHAMAN WP 

(X2) 

100 15 40 30.65 4.536 

PEMERIKSAAN (X3) 100 17 25 21.24 1.990 

KEADILAN PAJAK (X4) 100 3 15 12.12 2.422 

Valid N (listwise) 100     

     Sumber : Output SPSS 21 

 
1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 10, 

nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20.77 dan standar 

deviasi 2.436. 

2. Variabel Norma Moral memiliki nilai minimum 4, nilai 

maksimum 20, nilai rata-rata 15.10 dan standar deviasi 

3.283. 

3. Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai 

minimum 15, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 30.65 dan 

standar deviasi 4.536. 

4. Variabel Pemeriksaan memiliki nilai minimum 17, nilai 

maksimum 25, nilai rata-rata 21.24 dan standar deviasi 

1.990. 

5. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai minimum 3, nilai 

maksimum 15, nilai rata-rata 12.12 dan standar deviasi 

2.422. 

 

Uji Validitas 

 Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan 

dengan menghitung angka korelational atau rhitung dari nilai 

jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian 

dibandingkan dengan rtabel. Nilai  rtabel dicari pada signifikansi 

0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 100 atau df = n-2 

yaitu 100-2 = 98, maka didapat rtabel sebesar 0.197. Setiap butir 

pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi r hitung > r tabel. 

Hasil uji menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki 

nilai r hitung > r tabel sehingga setiap item dinyatakan valid. 

 

Uji Reliabilitas 
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 Hasil nilai Cronbach’s Alpha atas variabel norma moral 

sebesar 0.760, variabel tingkat pemahaman wajib pajak sebesar 

0.814, variabel pemeriksaan sebesar 0.741, variabel keadilan 

pajak sebesar 0.825, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 

0.812. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai 

nilai Cronbach’s Alpha > 0,6.  

 Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti 

bila pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). 

 

Uji Asumsik Klasik 

a. Uji Normalitas 
Nilai Sig. dalam One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah 

0.260 yaitu lebih besar dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi dengan 

normal.  

b. Uji Multikolonieritas  
Nilai tolerance dari keempat variabel independen lebih dari 

0.01 dan nilai VIF dari ketiga variabel independen kurang 

dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Spearman’s Rho 

dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi dependen 

nilai Unstandardized residual. Hal ini terlihat dari nilai 

probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0.05 

sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

Uji Hipotesis 

 Regresi Linier Berganda Berdasarkan hasil analisis diatas, 

maka terdapat persamaan regresi linier berganda, yaitu :  

KPWP = 7.794 + 0.065NM + 0.122TP + 0.408PM - 0.033KP + e 

a. Koefisien Determinasi 
Nilai Adjusted R

2
 adalah 0.169 atau 16.9%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa Norma Moral, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, 

Pemeriksaan, Keadilan Pajak hanya mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak sebesar 16.9%, sedangkan 83.1% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

b. Uji F 
Nilai F hitung = 6.031 dengan tingkat signifikansi 0.000, 

dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 
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6.031 > 2.47. Selain itu nilai Sig. lebih kecil dari nilai 

probabilitas, yaitu 0.000 < 0.05. Maka H0 ditolak dan H5 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Norma Moral, Tingkat 

Pemahaman Wajib Pajak, Pemeriksaan dan Keadilan Pajak 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak.  

 

c. Uji t 
1. Norma Moral 

Nilai t tabel = 1.985, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu 0.949 < 1.985. Selain 

itu, nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0.345 

> 0.05. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Norma Moral tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 
Nilai t tabel = 1.985, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 2.421 > 1.985. Selain 

itu, nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0.017 

< 0.05. Maka, H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh 

secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

3. Pemeriksaan 
Nilai t tabel = 1.985, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 3.570 > 1.985. Selain 

itu, nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0.001 

< 0.05. Maka, H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Pemeriksaan berpengaruh secara parsial 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

4. Keadilan Pajak 
Nilai t tabel = 1.985, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu -0.355 < 1.985. Selain 

itu, nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0.724 

> 0.05. Maka, H0 diterima dan H4 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa norma 

moral, tingkat pemahaman wajib pajak, pemeriksaan dan keadilan 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden 

penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi 

karyawan pada wilayah Tanjungpinang. Berdasarkan pada data yang 
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telah dikumpulkan dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan 

di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Norma Moral secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikasari 

(2007) dan Basri et al (2012), yang menyatakan  bahwa norma 

moral berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh diterima. 

Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Salman dan 

Farid (2009), yang menyatakan bahwa moral wajib pajak tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa wajib pajak orang 

pribadi karyawan dikenai potongan pajak pengahasilan 21 

(PPh 21) sesuai ketentuan dan dipotong langsung oleh pihak 

pemberi kerja ataupun bendahara pemotong gaji. Hal ini 

membuat bahwa moral wajib pajak tidak tumbuh sebagai 

motivasi intrinsik individu berupa kesadaran bahwa 

pentingnya pajak bagi kehidupan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, melainkan dari  paksaan dari 

otoritas pajak dan adanya pengenaan denda pajak. 

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Syahril (2013), yang 

menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesalahan 

dalam pelaporan jumlah pajak akan berkurang dan pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak oleh Wajib Pajak akan lebih 

akurat sehingga menurunkan ketidaksengajaan untuk 

ketidakpatuhan atau dengan kata lain meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Pemeriksaan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Fitria (2013), yang menyatakan 

pemeriksaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak dan penelitian Mustapha (2011), yang 

mendukung bahwa pemeriksaan menjadi salah satu 

karakterisktik yang harus diperhatikan dengan serius oleh 

pemerintah yaitu meningkatkan pemeriksaan tarif dan tarif 

denda (penegakan) serta mencoba untuk membangun hubungan 

yang baik dengan wajib pajak dalam mencari dalam mencari 

peningkatan tingkat kepatuhan pajak umum.  

4. Keadilan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Basri et al 

(2012), yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap 

niat berperilaku tidak patuh dapat diterima. Pada 

penelitian Anggraeni dan Harto (2012), menyebutkan adanya 

peraturan yang berlaku yang mengikat Wajib Pajak Orang 

Pribadi untuk berperilaku patuh meskipun sistem pajak yang 

ada tidak mementingkan kepentingan mereka secara 

keseluruhan. 

5. Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa secara 

simultan hal ini mendukung hipotesis pada penelitian ini 

yaitu variabel independen norma moral, tingkat pemahaman 

wajib pajak, pemeriksaan dan keadilan pajak berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

 

2. Saran 
Beberapa saran yang dapat disampaikan ke peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah responden dan memperluas ruang lingkup 

wilayah atau responden untuk sampel penelitian seperti 

seluruh wajib pajak orang pribadi dan lainnya sehingga 

menambah penelitian yang lebih baik. 

2. Menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, atau dapat menggali instrumen 

lainnya dari norma moral dan keadilan pajak yang dapat 

mencerminkan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. 

3. Tidak hanya menggunakan kuisioner namun juga dapat 

melakukan wawancara secara langsung. 
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LAMPIRAN 

Uji Validitas 

1. Norma Moral (X1) 
Correlations 

 NM1 NM2 NM3 NM4 NORMA MORAL 

(X1) 

NM1 

Pearson 

Correlation 

1 .434
**
 .453

**
 .385

**
 .782

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

NM2 

Pearson 

Correlation 

.434
**
 1 .538

**
 .372

**
 .741

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

NM3 

Pearson 

Correlation 

.453
**
 .538

**
 1 .556

**
 .822

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

NM4 

Pearson 

Correlation 

.385
**
 .372

**
 .556

**
 1 .726

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

NORMA MORAL (X1) 

Pearson 

Correlation 

.782
**
 .741

**
 .822

**
 .726

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

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

 
2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2) 

Correlations 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TINGKAT 

PEMAHAM

AN WP 

(X2) 

TP1 

Pearson 

Correlation 

1 .573
**
 .278

**
 .336

**
 .210

*
 .295

**
 .083 .347

**
 .513

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .005 .001 .036 .003 .411 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP2 

Pearson 

Correlation 

.573
*

*
 

1 .277
**
 .401

**
 .275

**
 .227

*
 .225

*
 .349

**
 .558

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .005 .000 .006 .023 .025 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP3 

Pearson 

Correlation 

.278
*

*
 

.277
**
 1 .410

**
 .457

**
 .535

**
 .541

**
 .092 .731

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .005  .000 .000 .000 .000 .361 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP4 
Pearson 

Correlation 

.336
*

*
 

.401
**
 .410

**
 1 .557

**
 .550

**
 .342

**
 .327

**
 .765

**
 

http://www.pajak.go.id/content/article
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Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP5 

Pearson 

Correlation 

.210
*
 .275

**
 .457

**
 .557

**
 1 .547

**
 .472

**
 .264

**
 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .036 .006 .000 .000  .000 .000 .008 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP6 

Pearson 

Correlation 

.295
*

*
 

.227
*
 .535

**
 .550

**
 .547

**
 1 .502

**
 .282

**
 .776

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .023 .000 .000 .000  .000 .005 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP7 

Pearson 

Correlation 

.083 .225
*
 .541

**
 .342

**
 .472

**
 .502

**
 1 .124 .672

**
 

Sig. (2-tailed) .411 .025 .000 .000 .000 .000  .220 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TP8 

Pearson 

Correlation 

.347
*

*
 

.349
**
 .092 .327

**
 .264

**
 .282

**
 .124 1 .456

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .361 .001 .008 .005 .220  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TINGKAT 

PEMAHAM

AN WP 

(X2) 

Pearson 

Correlation 

.513
*

*
 

.558
**
 .731

**
 .765

**
 .750

**
 .776

**
 .672

**
 .456

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

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

 
3. Pemeriksaan (X3) 

Correlations 

 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PEMERIKSAAN 

(X3) 

PM1 

Pearson 

Correlation 

1 .455
**
 .191 .238

*
 .495

**
 .699

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .057 .017 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PM2 

Pearson 

Correlation 

.455
**
 1 .482

**
 .279

**
 .412

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PM3 

Pearson 

Correlation 

.191 .482
**
 1 .457

**
 .408

**
 .676

**
 

Sig. (2-tailed) .057 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PM4 

Pearson 

Correlation 

.238
*
 .279

**
 .457

**
 1 .396

**
 .659

**
 

Sig. (2-tailed) .017 .005 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PM5 

Pearson 

Correlation 

.495
**
 .412

**
 .408

**
 .396

**
 1 .736

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

PEMERI

KSAAN 

(X3) 

Pearson 

Correlation 

.699
**
 .771

**
 .676

**
 .659

**
 .736

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Keadilan Pajak (X4) 

Correlations 

 KP1 KP2 KP3 KEADILAN 

PAJAK (X4) 

KP1 

Pearson 

Correlation 

1 .682
**
 .712

**
 .916

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

KP2 

Pearson 

Correlation 

.682
**
 1 .469

**
 .831

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

KP3 

Pearson 

Correlation 

.712
**
 .469

**
 1 .846

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

KEADILAN PAJAK 

(X4) 

Pearson 

Correlation 

.916
**
 .831

**
 .846

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Correlations 

 KPWP1 KPWP2 KPWP3 KPWP4 KPWP5 KEPATUHAN WP 

(Y) 

KPWP1 

Pearson 

Correlation 

1 .393
**
 .467

**
 .350

**
 .526

**
 .701

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KPWP2 

Pearson 

Correlation 

.393
**
 1 .474

**
 .414

**
 .540

**
 .757

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KPWP3 

Pearson 

Correlation 

.467
**
 .474

**
 1 .404

**
 .459

**
 .731

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KPWP4 

Pearson 

Correlation 

.350
**
 .414

**
 .404

**
 1 .631

**
 .754

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KPWP5 

Pearson 

Correlation 

.526
**
 .540

**
 .459

**
 .631

**
 1 .836

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

KEPATUHAN 

WP (Y) 

Pearson 

Correlation 

.701
**
 .757

**
 .731

**
 .754

**
 .836

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hasil Output SPSS 21 Uji Reliabilitas 

 

1. Norma Moral (X1)     4. Keadilan Pajak (X4) 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.760 4 

 

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)    5. Kepatuhan WP (Y) 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.814 8 

 

3. Pemeriksaan (X4) 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.741 5 

 

 

 
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b
 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

2.17583467 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .065 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.825 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.812 5 
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Correlations 

 NORMA 

MORAL 

(X1) 

TINGKAT 

PEMAHAMAN 

WP (X2) 

PEMERIK

SAAN 

(X3) 

KEADILAN 

PAJAK 

(X4) 

Unstandardi

zed 

Residual 

Spear

man's 

rho 

NORMA 

MORAL 

(X1) 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .035 .014 .000 -.066 

Sig. (2-tailed) . .727 .889 .998 .516 

N 100 100 100 100 100 

TINGKAT 

PEMAHAMA

N WP 

(X2) 

Correlation 

Coefficient 

.035 1.000 .196 .013 -.111 

Sig. (2-tailed) .727 . .051 .901 .271 

N 100 100 100 100 100 

PEMERIKS

AAN (X3) 

Correlation 

Coefficient 

.014 .196 1.000 -.051 -.024 

Sig. (2-tailed) .889 .051 . .615 .809 

N 100 100 100 100 100 

KEADILAN 

PAJAK 

(X4) 

Correlation 

Coefficient 

.000 .013 -.051 1.000 .020 

Sig. (2-tailed) .998 .901 .615 . .847 

N 100 100 100 100 100 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.066 -.111 -.024 .020 1.000 

Sig. (2-tailed) .516 .271 .809 .847 . 

N 100 100 100 100 100 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
.450

a
 .203 .169 2.221 

a. Predictors: (Constant), KEADILAN PAJAK (X4), TINGKAT PEMAHAMAN WP (X2), NORMA 

MORAL (X1), PEMERIKSAAN (X3) 

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP (Y) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 119.019 4 29.755 6.031 .000
b
 

Residual 468.691 95 4.934   

Total 587.710 99    

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP (Y) 

b. Predictors: (Constant), KEADILAN PAJAK (X4), TINGKAT PEMAHAMAN WP 

(X2), NORMA MORAL (X1), PEMERIKSAAN (X3) 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 7.794 2.978  2.617 .010   

NORMA MORAL (X1) .065 .069 .088 .949 .345 .985 1.015 

TINGKAT PEMAHAMAN WP 

(X2) 

.122 .050 .226 2.421 .017 .960 1.041 

PEMERIKSAAN (X3) .408 .114 .333 3.570 .001 .963 1.038 

KEADILAN PAJAK (X4) -.033 .093 -.033 -.355 .724 .988 1.012 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP (Y) 

 


