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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi 

perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang efektif yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. Jumlah populasi menurut data dari KPP Pratama Tanjung Balai Karimun adalah 9.114. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode convenience sampling dengan sampel sebanyak 100 responden dari 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Metode 

pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan media 

kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 

secara parsial pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, Sedangkan 
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sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi 

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan. 

PENDAHULUAN 

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama untuk memaksimalkan pendapatan 

negara dari sektor pajak. Dalam RAPBN tahun 2015, pendapatan negara mencapai RP1.762,29 

triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.370,82 triliun, atau sebesar 

77,79% dari total pendapatan negara. Sedangkan sisanya merupakan penerimaan negara bukan 

pajak sebesar Rp388,04 Triliun, atau sebesar 22,02% dari total pendapatan negara.  

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan 

melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 dalam Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati 

2013). Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi 

keuangan.  

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) dan Yogatama (2014) menunjukkan 

bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  



3 
 

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan 

ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:47). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suliani (2014), Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setiawan (2013), dan Rohmawati (2012) 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan 

informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai 

perpajakan dan perundang-undangannya (Yogatama, 2014). Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013), dan Rohmawati (2012) menunjukkan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yogatama (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan 

perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2010). Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setiawan (2013), dan Rohmawati (2012) 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kondisi keuangan wajb pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan 

wajib pajak itu sendiri dan keluarganya ( Lago-Penas, 2009; Torgler, 2003) dalam Aryobimo 

(2012). Kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Pratiwi dan Setiawan, 2013). Aryobimo (2012) menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

wajib pajak berpengaruh positif tehadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajin kepada negara 

yan 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. Surliani (2014) mengukur kepatuhan wajib pajak dengan 

indikator: wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung 

jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. 

Pelayanan Fiskus 

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 

Arum (2012) mengukur pelayanan fiskus dengan indikator: petugas pajak memberikan 

pelayanan dengan baik, penyuluhan oleh petugas pajak membantu pemahaman wajib pajak, 

petugas pajak memperhatikan keberatan wajib pajak, cara membayar pajak efisien. 

Sanksi Perpajakan 

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan 

ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:47). Arum (2012) mengukur Sanksi Perpajakan 

dengan indikator: Sanksi pajak sangat diperlukan, sanksi dilaksanakan dengan tegas, sanksi 

sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 
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Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan 

informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai 

perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman 

diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Yogatama, 2014). Yogatama (2014) mengukur Sosialisasi perpajakan dengan indikator: 

pandangan masyarakat mengenai pengisian SPT, sosialisasi sebagai sarana penyampaian 

informasi, sosialisasi sebagai sarana memberikan motivasi, sosialisasi sesuai dengan masalah dan 

seringnya wajib pajak mengikuti sosialisasi. 

Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan 

perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2010). Arum (2012) mengukur 

kesadaran wajib pajak dengan indikator: pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan, 

pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas 

pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, pajak merupakan 

kewajiban sebagai warga negara. 

Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan wajib pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan 

wajib pajak itu sendiri dan keluarganya ( Lago-Penas, 2009; Torgler, 2003) dalam Aryobimo 

(2012). Julianti (2014) mengukur kondisi keuangan dengan skala likert 1-5. Dimana nilai 5 

adalah wajib pajak sangat puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 4 adalah 
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wajib pajak puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 3 adalah wajib pajak 

netral dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 2 adalah wajib pajak kurang puas 

terhadap kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 1 adalah wajib pajak sangat tidak puas 

dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Aparat perpajakan yang kompeten di harapkan dapat melayani wajib pajak dengan baik. 

Pelayanan yang baik akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk berperilaku taat 

pajak (Yogatama, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) menemukan bahwa 

pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama 

(2014) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis 

pertama sebagai berikut: 

H1 :  Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiata usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih 

banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi yang 

berkemungkinan akan lebih banyak merugikannya akan mendorong wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho,2006 dalam Pratiwi dan Setiawan, 2013). 

Menurut Nugroho (2006) dalam Pratiwi dan Setiawan (2013) pelanggaran peraturan perpajakan 

akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Surliani (2014) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Ilir Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati 
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(2012) menemukan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Besama SAMSAT Denpasar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2013) menemukan bahwa persepsi tentang 

sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas 

Pendapatan Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2012) menunjukkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Barat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Sosialisasi seputar perpajakan akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal 

tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak 

(Yogatama, 2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013) menunjukkan 

bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rohmawati (2012) menemukan bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan 

penjabaran diatas maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi  yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung 

Balai Karimun 



9 
 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Menurut suryadi (2006) dalam Rohmawati (2012) Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika 

masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan 

perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal 

akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 

secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas 

Pendapatan Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2012) menemukan 

bahwa kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Barat. Dari penjabaran di atas maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepaatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama tanjung 

Balai Karimun 

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Bloomqist (2003) dalam Aryobimo (2012) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan 

merupakan salah satu sumber tekanan wajib pajak. Dan Bloomqist berpendapat bahwa wajib 

pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari 

pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran 

keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan 
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Setiawan (2013) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasarkan penjabaran di atas 

maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5 : Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 

Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib 

Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Pengujian dilakukan secara parsial dan simultan. Hipotesis di atas adalah hipotesis untuk 

pengujian secara parsial. Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah sebagai berikut: 

H6 : Pelayanan Fiskus, Sanksi perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan 

Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi penelitian berjumlah 9.114 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Jumlah sampel adalah 100 wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 

convenience sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sumber data primer pada penelitian ini 
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diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas melalui media kuesioner. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan responden 

menjawab sesuai dengan pendapatnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik 

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas kemudian di lanjutkan 

dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis.  

Analisis Regresi Berganda 

Menurut Priyatno (2010) dalam Maryati (2014) 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+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X1 = Pelayanan Fiskus 

X2  = Sanksi Perpajakan 

X3  = Sosialisasi Perpajakan 

X4  = Kesadaran Wajib Pajak 

X5  = Kondisi keuangan 

e  = Standar error 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2013:54) mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Menurut Ghozali 

(2013: 55) apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk 

menunjukkan hasil yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator 

pertanyaan adalah valid. Hasil uji validitas masing-masing indikator variabel terhadap total skor 

konstruk untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,000<0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013:47) Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Menurut Nunnally (1994) dalam Ghozali (2013: 48) suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. Koefisien cronbach’s 

alpha variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,904 > 0,70. Nilai koefisien cronbach’s 

alpha variabel pelayanan fiskus adalah sebesar 0,794 > 0,70. Nilai koefisien cronbach’s alpha 

variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 0,782 > 0,70. Nilai koefisien cronbach’s alpha 

variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,837 > 0,70. Nilai koefisien cronbach’s alpha 

variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,776 > 0,70. Dari data di atas sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini reliabel.  

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013: 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 
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analisis statistik dengan melihat nilai signifikansi pada tabel one-sample kolmogorov-smirnov 

test. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

normalitas nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,875 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residu 

dari model regresi mempunyai distribusi yang normal. 

Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013: 105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2013:108) 

Model regresi dapat disumpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen apabila 

nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas variabel 

pelayanan fiskus memiliki nilai tolerance 0,360 > 0,1 dan nilai VIF 2.779 < 10.. Variabel sanksi 

perpajakan mempunyai nilai tolerance 0,507 > 0,1 dan nilai VIF 1.973 < 10. Variabel sosialisasi 

perpajakan memiliki nilai tolerance 0,398 > 0,1 dan nilai VIF 2.515 < 10. Variabel kesadaran 

wajib pajak memiliki nilai tolerance 0,505 > 0,1 dan nilai VIF 1.979 < 10. Variabel kondisi 

keuangan memiliki nilai tolerance 0,474 > 0,1 dan nilai VIF 2.110 < 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Menurut ghozali uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dengan 

dasar analisis adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan grafik scatterplot, titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

namun terdapat beberapa titik yang menumpuk dan membentuk garis diagonal. Untuk 

memastikan terjadi heteroskedastisitas atau tidak maka dilakukan uji Glejser.  

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013:142) Glejser mengusulkan untuk uji 

heteroskedastisitas dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika 

variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dari  hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser diperoleh 

nilai Signifikansi pelayanan fiskus 0,255>0,05, nilai signifikansi sanksi perpajakan 0,637>0,05, 

nilai signifikansi sosialisasi perpajakan 0,968>0,05, nilai signifikansi kesadaran wajib pajak 

0,737>0,05 dan nilai signifikansi kondisi keuangan 0,712>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Kepatuhan Wajib Pajak = - 1,196 + 0,463 Pelayanan Fiskus + 0,203 Sanksi Perpajakan + 0,127 

Sosialisasi Perpajakan + 0,205 Kesadaran Wajib Pajak + 0,486 

Kondisi Keuangan + e 

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) sebesar – 1,196 artinya apabila nilai dari pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan 
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nilainya sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya – 1,196 atau mengalami 

penurunan sebesar 1,196. 

2. Koefisien untuk pelayanan fiskus (X1) sebesar 0,463 artinya apabila nilai pelayanan 

fiskus mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 

0,463 dengan asumsi sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak 

dan kondisi keuangan nilainya tetap. 

3. Koefisien untuk sanski perpajakan (X2) sebesar 0,203 artinya apabila nilai sanksi 

perpajakan mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat 

sebesar 0,203 dengan asumsi pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib 

pajak dan kodisi keuangan nilainya tetap. 

4. Koefisien untuk sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 0,127 artinya apabila nilai 

sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan 

meningkat sebesar 0,127 dengan asumsi pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran 

wajib pajak dan kondisi keuangan nilainya tetap. 

5. Koefisien untuk kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0,205 artinya apabila nilai 

kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan 

meningkat sebesar 0,205 dengan asumsi pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi 

perpajakan dan kondisi keuangan nilainya tetap. 

6. Koefisien untuk kondisi keuangan (X5) sebesar 0,486 artinya apabila nilai kondisi 

keuangan mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat 

0,486 dengan asumsi pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak nilainya tetap. 
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Uji t 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1 

(pelayanan fiskus), X2 (sanksi perpajakan), X3 (sosialisasi perpajakan), X4 (kesadaran wajib 

pajak), dan X5 (kondisi keuangan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

(kepatuhan wajib pajak). Nilai t tabel dapat di lihat pada tabel t dengan rumus tingkat 

kepercayaan di bagi 2 ; jumlah responden dikurangi jumlah variabel independen di kurang satu 

atau dalam bentuk rumus (α/2 ; n-k-1). Perhitungan t tabel untuk penelitian adalah (0,05/2 ; 100-

5-1) = (0,025 ; 94) maka dapat dilihat nilai t tabel pada tabel t sebesar 1,98552 atau jika 

menggunakan 3 angkat di belakang koma sebesar 1,986. 

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pelayanan fiskus, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,726 > t 

tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka H01 ditolak dan Ha1 

diterima artinya Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. 

Berdasarkan hasil uji t pada variabel sanksi perpajakan, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,084 > t 

tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,040 < 0,05, maka H02 ditolak dan Ha2 

diterima artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. 

Berdasarkan hasil uji t pada variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,743 

< t tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,085 > 0,05, maka H03 diterima dan Ha3 

ditolak artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
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pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama 

Tanjung Balai Karimun. 

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,431 > t tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05, maka H04 di tolak dan 

Ha4 diterima artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama 

Tanjung Balai Karimun.   

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kondisi keuangan, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,088 > t 

tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,039 < 0,05, maka H05 di tolak dan Ha5 

diterima artinya kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun 

Uji F 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 54,545 > F tabel sebesar 2,31 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka H06 ditolak dan Ha6 diterima artinya pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. 

Uji Koefisien Determinasi 

Analisis Determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (X1,X2,X3,X4 dan X5) terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square (R
2
) sebesar 0,741 atau 74,1% artinya bahwa 

besarnya pengaruh signifikansi X1 (pelayanan fiskus), X2 (sanksi perpajakan), X3 (sosialisasi 
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perpajakan), X4 (kesadaran wajib pajak, dan X5 (kondisi keuangan) secara serentak terhadap 

variabel Y (kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 74,1% sedangkan sisanya sebesar 25,9% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak 

dan kondisi keuangan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

karimun. 

b. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. 

c. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama 

Tanjung Balai Karimun. 

d. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung 

Balai Karimun. 

e. Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai 

Karimun. 
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2. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian hendaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak agar penerimaan pajak bisa maksimal. 

2. Penelitian selanjutnya dapat diperluas hingga kantor pelayanan pajak seluruh provinsi 

Kepulauan Riau. 

3. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang sebagai 

acuan apabila melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang akan 

melakukan penelitian di bidang kepatuhan wajib pajak dapat menambahkan variabel-variabel 

yang lain, misalnya persepsi wajib pajak terhadap transparansi. 
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