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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh 

sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

baik secara parsial ataupun simultan. Sampel dari penelitian dalah 100 Wajib 

Pajak orang pribadi diwilayah Bintan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan uji-t, uji-f, dan koefisien 

determinasi. 

Hasil dari penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh 

secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan kesemua variabel 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Motivasi Tingkat Pendidikan, dan Kepatuhan Wajib    

                     Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pada tahun 2013 size APBN mencapai hampir Rp. 1.600 triliun, naik dua 

kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut akan semakin membesar karena 

ekonomi kita tumbuh dengan amat baik, bahkan diramalkan banyak pengamat 

pada tahun 2030 kita akan menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Perjalanan 

bangsa kita 15-20 tahun lagi akan sangat crucial untuk menentukan langkah 

Indonesia untuk menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi dan berkeadilan 

sosial. Peranan Kementerian Keuangan akan semakin penting untuk menjaga 

momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang pro-growth dan pro-

poor melalui instrumen kebijakan fiskal (www.fiskaldepkeu.go.id). 

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu 

dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan 

oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai. Pemerintah harus 

melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri Wajib 

Pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasrat atau dorongan Wajib Pajak 

untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem perpajakan. Data diri yang 

berkenaan dengan motivasi Wajib Pajak dapat dipergunakan untuk mengukur 

keeratannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. 

Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti “dorongan atau 

penggerak”. Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja 

keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Kemampuan, 

kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika 

mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan 

yang dimilikinya (Hasibuan, dalam Supriyati: 2012). 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya adalah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran 

Wajib Pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada 

sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi 

http://www.fiskaldepkeu.go.id/


kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 

banyak merugikannya (Nugroho, dalam Muliari dan Setiawan: 2010). 

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 

Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pajak 

 Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan 

tentang pajak. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara  

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1) 

Menurut Mardiasmo (2011:23) menyebutkan definisi Wajib Pajak adalah  

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak juga didefinisikan sebagai orang pribadi yang menurut 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sesuai 

dengan self assessment, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan 

diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. 

Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan 

NPWP (Mardiasmo, dalam Supriyati:2012).  

 

 

 



Subjek Pajak 

Menurut Resmi (2009:81) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala 

sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan PPh. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur 

pengenaan PPh terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan PPh 

apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban 

pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan Subjek Pajak 

sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak orang pribadi; 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia. 

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak; 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. 

c. Subjek Pajak badan; 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara tau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. 

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT); 

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang 



tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.  

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan 

dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Kriyanto, dalam 

Supriyati:2010). 

Menurut Burton dalam Dianawati (2008) ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain: 

a.      Tarif pajak. 

b.      Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen. 

c.      Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar. 

d.      Pelaksanaan saksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu. 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada 

dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu: 

a.  Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPN BM yang 

dilaksanakan setiap bulan. 

b.    Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi utang 

pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun. 

c.  Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui 

perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai 

transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang 

yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak. 

 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 



pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 

2011:59). 

Motivasi (motivation) adalah keinginan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu 

alasan, untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur 

oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, 

keinginan, hasrat dan dorongan, semuanya serupa dengan motif, yang merupakan 

asal dari kata motivasi.  

Menurut Santrock (2009:204), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Motivasi Ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu 

yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan). 

2. Motivasi Intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri). 

 

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan me 

sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan.  Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia , pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak 

luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang meperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang seseuai dengan kebutuhan. 

Menurut Tardif,  dalam pengertian yang luas dan representatif, pendidikan 

adalah seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-

perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan 

(Syah, 2010:10). 

 

Pengembangan Hipotesis 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 



pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 

2011:59). 

 

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di 

antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran 

wajib pajak.  Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada 

sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban 

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 3 banyak 

merugikannya (Nurgoho, dalam Muliari dan Setiawan: 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan 

bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 

H1    : Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib    Pajak     

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.  

Motivasi (motivation) adalah keinginan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu 

alasan, untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur 

oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, 

keinginan, hasrat dan dorongan, semuanya serupa dengan motif, yang merupakan 

asal dari kata motivasi.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati (2012) menunjukkan bahwa 

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan bekerja, motivasi 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun dari responden mahasiswa 

motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2008) menunjukkan bahwa motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu.  

H2  : Diduga motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.  



Kamus Besar Bahasa Indonesia , pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam 

pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses 

dengan metode-metode tertentu sehingga orang meperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang seseuai dengan kebutuhan. 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak hanya diperoleh dari 

jenjang pendidikan formal saja, juga dapat melalui pendidikan informal misalnya: 

komunikasi antar keluarga, teman, diskusi-diskusi yang secara langsung dapat 

menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan 

yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal diharapkan pengetahuan 

tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya (Syahri :2010). 

H3 : Diduga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib  

Pajak    pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.  

Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan secara simultan  

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 

H4 : Diduga sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib  Pajak    pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bintan. 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel ialah sebagai populasi elemen-elemen merupakan anggota populasi 

dari mana diambil (Supranto, 2007:9). Penelitian ini menggunakan metode 

random sampling untuk menentukan sampel penelitian. Sampel penelitian ini 

adalah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang efektif di KPP Bintan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus  

formula slovin yaitu : 

          N     

n =     

 1+Ne² 



 

Dimana : 

n  =  Ukuran Sampel 

N  =  Ukuran Populasi  

e  =  Proses kelonggaran teknik dalam pengembalian sampel yang masih dapat   

   untuk ditolerir. 

 

Berdasarkan data dari KPP yang ada di kabupaten Bintan, hingga awal 

tahun 2014 tercatat sebanyak 37.389 WPOP yang merupakan WPOP efektif. 

Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% 

adalah: 

                    37.389     

n =     

 1+37.389 (0.1)
2
 

  

n =       99,73      =  100 

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur 

suatu sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannnya terhadap 

pertanyaan yang diajukan. 

Skor Jawaban Responden 

 

No 

 

 

Jawaban Responden 

 

Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

Ragu-ragu (R) 

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

 



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bintan dengan membagikan 

kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang efektif. 

Menurut Yulius (2010:20) deskriptif berarti memberi gambaran. Statistik 

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data. 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur telah 

menjalankan fungsi ukurannya (Wijaya, 2012:116).  

Uji Reabilitas dilakukan untuk mengetahuai tingkat kestabilan suatu alat 

ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidak berubah (Wijaya, 

2012:115). 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. 

a.  Uji Normalitas  

Menurut Wijaya (2012:132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah 

dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal. 

b.  Uji Multikolinearitas 

Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang 

ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (variabel independen). 

c.       Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Wijaya (2012:127) Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians 

variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas ataua tidak terjadi 

heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

 

 



Uji Hipotesis  

Menurut Priyatno (2010:9) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi 

(dapat digeneralisasi). 

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut: 

       Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X1  = Sanksi Pajak 

X2  = Motivasi 

X3  = Tingkat Pendidikan 

e  = Standar error 

 

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui: 

a. Uji  Koefisien Determinasi 

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara 

serentak terhadap variabel Y. 

b. Uji  t 

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel independen (X1, X2, .... Xn) secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel Y. 

c. Uji f 

Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara bersama-sama  berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Y. 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 120 buah dan jumlah yang kembali 

adalah sebanyak 105 buah atau 87,5%. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

adalah 15 buah atau 12,5%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100 buah atau 

83,3%, sedangkan yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap 

berjumlah 5 buah atau 4,2%.  

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 43 orang 

atau 43%, sedangkan sisanya 57 orang atau 57% dipenuhi oleh jenis kelamin 

perempuan. Jumlah responden berdasarkan usia 17 – 25 tahun sebanyak 34 orang 

atau 34%. Responden yang berusia 26 – 40 tahun sebanyak 47 orang atau 47%, 

responden yang berusia 41 – 55 tahun sebanyak 19 orang atau 19%. Sedangkan 

responden yang berusia di atas 55 tahun tidak ada. 

Jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada 

pendidikan tingkat SMA sederajat dengan kategori Non Perguruan Tinggi 

sebanyak 51 orang atau 51% dan yang berpendidikan terakhir Perguruan Tinggi 

sebanyak 49 orang atau 49%, meliputi Diploma, Sarjana, Master. Dari pekerjaan 

responden pada data yang telah diolah, responden yang bekerja sebagai PNS 

adalah 45 orang atau 45% dari 100 reponden. 36 orang atau 36% bekerja sebagai 

pegawai swasta, sedangkan 4 oarang atau 4% bekerja profesi seperti pengacara, 

notaris dan sebagainya. 15 orang atau 15% bekerja sebagai wirausaha dan lain-

lain tidak ada atau 0. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

SANKSIPAJAK 100 8 30 2281 22,81 4,653 21,650 
MOTIVASI 100 32 60 5185 51,85 4,840 23,422 
TK.PENDIDIK

AN 
100 9 25 1987 19,87 3,116 9,710 

K.PAJAK 100 31 60 4814 48,14 5,017 25,172 
Valid N 

(listwise) 
100       

Sumber: data diolah 

 

 



Uji Validitas  

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan corrected item-total 

correlations yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya, 

dengan jumlah responden 100 dan tingkat signifikasi 5%, pertanyaaan kuesioner 

dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,1966. Berikut ini hasil 

uji validitas untuk variabel sanksi pajak dari 100 responden. 

Pada variabel sanksi pajak motivasi, tingkat pendidikan 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 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika, jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dinyatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Alpha Conbrach (α) > 0,6. 

Uji reliabilitas pada variabel sanksi pajak, motivasi, tingkat pendidikan dan 

kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach Alpha untuk variabel di dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,830 untuk variabelsanksi pajak, 0,802 untuk 

variabel motivasi dan 0,691 untuk variabel tingkat pendidikan, dan sebesar 0,820 

untuk 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 

Bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan 

variabel independen mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika variabel independen 

dan dependen tersebut mempunyai asymp.sig (2-tailed) diatas level of signifikan 

5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.  

 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
4.54664983 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .052 

Positive .041 

Negative -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .521 

Asymp. Sig. (2-tailed) .949 

                                Sumber: data diolah 

 

Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel 

independen (Wijaya,2012:125). 

                                             Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

      (Constant)   

      SANKSIPAJAK 

1 
,839 1,192 

      MOTIVASI ,879 1,137 

      TK.PENDIDIKAN ,814 1,228 

Sumber: data diolah 

 

Uji Heteroskedastitas 

Uji ini menunjukan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas.salah satu cara untuk melihat adanya problem 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya (Wijaya, 2012:130). 

 



 
 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 25,549 + 0,031X1 + 0,295X2 + 0,402X3 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 25,549, ini berarti bahwa apabila seluruh variabel 

independen bernilai 0 (nol), maka kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 

25,549. 

2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,031 dengan tanda positif yang berarti bahwa 

sanksi pajak berpengaruh positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , artinya 

setiap semakin tinggi sanksi pajak akan menyebabkan semakin tinggi 

kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,295 berarti motivasi berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi motivasi akan 

menyebabkan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,402 berarti tingkat pendidikan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan menyebabkan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 

 

 



Uji Hipotesis 

Uji Determinasi 

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara serentak terhadap variabel 

Y (Priyatno, 2010:66). 

Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen hanya 

sebesar 0,153 yang artinya 15,3% variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sanksi pajak,motivasi dan tingkat pendidkan. 

Sedangkan, sisanya sebesar 84,7% dijelaskan oleh variabel lain. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh 

yang berarti (signifikan) antara variabel independen (sanksi pajak, motivasi dan 

tingkat pendidikan) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib 

Pajak). 

        Dari data yang diolah menunjukkan besarnya thitung untuk variabel sanksi 

pajak 0,283 <  ttabel 1,661 dengan  nilai signifikansi 0,778, signifikansi penelitian 

juga menunjukkan angka (0,778 > 0,05). Dengan ini menunjukkan bahwa HO 

tidak dapat ditolak dan Ha tidak dapat diterima, artinya sanksi pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan W ajib Pajak Orang Pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bintan.  

Dari data yang diolah menunjukkan besarnya thitung untuk variabel motivasi 

2,885 > ttabel 1,661 dengan  nilai signifikansi 0,005, signifikansi penelitian juga 

menunjukkan angka (0,005 <  0,05). Dengan ini berarti HO ditolak dan Ha 

diterima, artinya motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 

Dari data yan diolah menunjukkan besarnya thitung untuk variabel tingkat 

pendidikan 2,439 > ttabel 1,661 dengan  nilai signifikansi 0,017, signifikansi 

penelitian juga menunjukkan angka (0,017 <  0,05). Dengan ini berarti HO ditolak 

dan Ha diterima, artinya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap  

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 



Uji f 

Pengujian variabel independen (sanksi pajak, motivasi, dan tingkat 

pendidikan) terhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak). Uji F 

digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Dari data yang diolah menunjukkan besarnya fhitung untuk variabel sanksi 

pajak, motivasi dan  tingkat pendidikan 6,966 > ftabel 2,70 dengan  nilai 

signifikansi 0,000, signifikansi penelitian juga menunjukkan angka (0,000 <  

0,05). Dengan ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya adanya 

pengaruh yang signiikan antara ketiga variabel independen  secara simultan yaitu 

sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bintan. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bintan. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak, 

motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 

5. Nilai R
 

Square sebesar 0,153% atau 15,3% berarti bahwa terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bintan dipengaruhi sebesar 15,3% oleh variabel sanksi pajak, motivasi dan 

tingkat pendidikan  sedangkan  84,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 



 

Saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan ruang 

lingkup yang lebih besar seperti KPP Pratama Tanjungpinang agar hasilnya 

lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau 

mengganti variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan diharapkan mampu 

melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan. 2009. Panduan Praktis Perpajakan. 

 Yogyakarta: Andi. 

 

Chaerunnisa. 2010. Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak 

 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Wilayah Kembangan Jakarta Barat. Skripsi Akuntansi Perpajakan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

 

Dianawati, Susi. 2008. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta 

Tanah Abang Satu). Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

 

Ilyas, Wirawan, B dan Rudi Suhartono. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis 

Pajak Penghasilan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

 

Kurniawan, Albert. 2009. Belajar Mudah SPSS untuk Pemula. Yogyakarta: Media 

Kom. 

 

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yokyakarta: Andi. 

 

Mathis, Robert, L. dan John H. Jackson. 2009. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Jakarta: Salemba Empat. 

 



Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang 

Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar 

Timur. Universitas Udayana. Denpasar. 

 

Mulyono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Andi. 

 

Priyatno. 2010. Paham Analisa Data  Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Media 

Kom. 

 

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Santrock, John, H. 2009. Psikologi Pendidikan.Jakarta: Salemba Humanika. 

 

Supranto. 2007. Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Supriyati. 2012. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Infestasi. Vol. 8. No. 1. 

Syah, Muhibbin. 2010. Psikologi Pendekatan dengan Pendekatan Baru. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

 

Syahri, Ahmad. 2010. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan. 

Skripsi Akuntansi Perpajakan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 

 

Wijaya, Toni. 2012. Cepat Menguasai SPSS 20 Untuk Olah Data dan 

Interprestasi Data. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 

 

Yulius, Oscar. 2010. Kompas IT Kreatif SPSS 18. Yogyakarta: Panser Pustaka. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

   

www.fiskaldepkeu.go.id 

 

 

 

 

http://www.fiskaldepkeu.go.id/

