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ABSTRAK 

 

Pajak sudah tidak asing lagi tentunya dan menjadi salah satu sumber pemasukan 

bagi negara yang diandalkan untuk menjadi komposisi penyangga dari bangunnya 

negara guna terwujudnya unsur sejahtera semua masyarakat Indonesia. Namun, 

angka kepatuhan yang diharapkan terkadang belum sebanding dengan yang 

direalisasikan dan tidak 100% wajib pajak terdaftar melakukan pelaporan pajak. 

Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan 

mengetahui pengaruh dan signifikansi dari sanksi pajak beserta pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan 

sebagai populasinya. Teknik sampling yang dipergunakan pada riset ini yakni 

teknik purposive sampling yang termasuk kategori non probability sampling dan 

mempergunakan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan 5%, sehingga 

mendapati sampel sebanyak 400 responden.  Data didapati melalui sebaran 

kuesioner dan aplikasi SPSS sebagai pengolahnya. Hasil riset menunjukkan sanksi 

pajak selaku X1 memiliki efek positif serta signifikan terhadap kepatuhan  wajib 

pajak, dibenarkan dengan thitung (4,476) > ttabel (1,966), serta signifikansi 0,000 

yang lebih rendah bila dikomparasikan dengan 0,05. Pengetahuan perpajakan 

selaku X2 juga memiliki efek positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, dibenarkan dengan thitung (4,480) > ttabel (1,966), serta hasil nilai signifikan 

yang sama dengan X1. Selain itu, secara berdampingan, kedua variabel yang 

diangkat pada penelitian ini turut dinyatakan berefek positif serta signifikan 

terhadap variabel Y, yang dibenarkan melalui komparasi nilai Fhitung (179,772) > 

Ftabel(3,02) dan nilai signifikan 0,000 lebih rendah dari patokan 0,05. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak.   
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ABSTRACT 

 

The word of tax is already familiar and become one of the sources for country’s 

income, which is relied upon to become the buffer composition of the country's 

construction in order to realize the element of prosperity for all Indonesian people. 

However, the expected compliance rate is sometimes not comparable with what is 

realized and not 100% of registered taxpayers do tax reporting. Therefore, the 

researcher intends to conduct a study that aims to determine the effect and 

significance of tax penalty and tax knowledge on taxpayer compliance at KPP 

Pratama Batam Selatan as the population. The sampling technique used in this 

research is a purposive sampling technique which is included in the non-

probability sampling category and uses the Slovin formula with an error 

tolerance of 5%, so got the amount of sample is 400 respondents. The data were 

obtained through the distribution of questionnaires and the SPSS application as 

the processor. The results of the research show that tax penalty as X1 have a 

positive and significant effect on taxpayer compliance, justified by tcount (4,476) > 

ttable (1,966), and the significance is 0.000 which is lower when compared to 0.05. 

Tax knowledge as X2 also has a positive and significant effect on taxpayer 

compliance, justified by tcount (4,480) > ttable (1,966), and the result is the same 

significant value as X1. In addition, side by side, both variables raised in this 

study were also declared have positive effect and significant on variable Y, which 

was justified by comparing the value of Fcount (179,722) > Ftable (0,331) and a 

significant value of 0.000 lower than the 0.05 as benchmark. 

 

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Penalty.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kata “pajak” bukanlah kata asing lagi bagi kita. Seperti yang kita pada 

umumnya sudah tahu, Negara Indonesia ialah negara yang demokrasi, dimana kita 

menganut asas yakni: “dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat.” Pengadaan 

pembangunan berskala nasional yang berkesinambungan dan berkelangsungan 

terus, bertujuan untuk memicu peningkatan kesejahteraan rakyat di negaranya.  

Oleh sebab itu, untuk bisa mewujudkan pencapaian dari tujuan tersebut, maka 

tentunya negara harus melakukan penggalian dana dari rakyatknya sendiri. Salah 

satu contohnya yaitu dalam bentuk pajak, yakni sebagai bentuk wujud pemenuhan 

kewajiban dan keikutsertaan WP untuk turut serta pengambilan bagian dan juga 

mengiringi pemerintah dalam melancarkan pembangunan negara. 

Sumber pemasukan suatu negara dapat dipisahkan menjadi sumber yang 

berasal dari area bagian dalam (internal) dan luar (eksternal). Contoh sumber 

pemasukan sektor eksternal, salah satunya yaitu pinjaman dari luar negeri. Untuk 

sumber pemasukan sektor internal, salah satu contohnya adalah pajak. Pajak ialah 

sumber atau penyumbang dana paling tinggi pada struktur komposisi APBN. 

(Putri & Setiawan, 2017:1113). Pernyataan ini bisa dilihat pada data APBN 2020 

yang dipaparkan melalui tabel 1.1. sebagai berikut:   
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Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2020 

Sumber Pemasukan 
Jumlah Pemasukan 

(Trilliun Rupiah) 
Pemasukan (%) 

Pajak 1.865,7 83,5% 

PNBP 367 16,4% 

Hibah 0,5 0,1% 

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2020 

Pajak semakin diandalkan untuk menjadi komposisi penyangga dari 

bangunnya negara guna terwujudnya unsur sejahtera semua masyarakat Indonesia 

(Siregar, 2017:119). Pengalokasian pajak diatur dari dana belanja para pegawai 

hingga pembiayaan sejumlah proyek-proyek dalam hal pembangunan. Contoh 

konkret atau realisasi nyata yang bisa kita lihat dan rasakan manfaatnya yaitu 

dalam hal pembangunan fasilitas yang umum, diantaranya: sekolah, jalan, 

puskesmas, kantor polisi, rumah sakit, jembatan, dan juga lain sebagainya. Selain 

itu, pembangunan kesejahteraan bangsa yang direalisasikan, bisa dalam bentuk 

biaya kesehatan, dimana hal ini tercermin  terutama pada saat situasi negara kita 

semasa sekarang yang dihadapkan pada pandemi Covid-19 ini, biaya pendidikan, 

gaji pegawai negeri, subsidi BBM (bahan bakar minyak), dan lain-lain. Ada 

pepatah mengatakan bahwa semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. 

Arti dari kalimat ini bisa kita buktikan seperti halnya pajak, secara tidak langsung, 

semakin banyak pajak yang kita bayar, dalam artian dipungut oleh negara, efek 

yang sejalan yakni semakin melimpah sarana umum dan prasarana pembangunan 

yang dibentuk, dan tentunya yang kita sendiri rasakan juga banyak. 

Sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak Direktorat Jenderal Pajak 

terkait penelitian ini dapat dirinci di tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan 

Tahun 
Jumlah WP 

Terdaftar 

Jumlah WP 

Lapor 

Jumlah WP 

Yang Melapor 

Tingkat 

Kepatuhan 

2016 257.789 65.292 58.374 89% 

2017 268.982 57.143 49.849 87% 

2018 283.327 50.080 44.981 89% 

2019 295.043 54.613 48.451 86% 

2020 346.894 54.202 47.242 87% 

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, terdapat pembuktian terkait 

peningkatan angka wajib pajak yang terdaftar dari tahun menuju tahun, dalam 

penelitian ini yakni tepatnya pada KPP Pratama Batam Selatan. Angka 

peningkatan yang terjadi terus menerus tanpa diselingi oleh fenomena penurunan 

dari tahun ke tahun yakni sebesar 257.789 hingga 346.894 dalam rentang 5 tahun 

terjadi peningkatan sebesar 34,6%. Dapat kita ketahui bahwa semakin banyaknya 

pertumbuhan jumlah WP terdaftar tidak diselingi bertambahnya jumlah wajib 

lapor ataupun jumlah wajib pajak yang melapor. Jumlah wajib lapor mengalami 

penurunan pada tahun 2017 dan 2018 jatuh pada angka 57.143 dan 50.080. 

Peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,3%, kemudian diikut kembali 

sedikit penurunan yakni hanya 0,75%.  

Dipantau dari keseluruhan jumlah WP lapor yang terdata, tidak 100% wajib 

pajak yang menyampaikan SPT tahunannya atau dikatakan yang melapor. Pada 

tahun 2016, dari angka 65.292 wajib lapor, terdapat 89% yang melapor. Tingkat 

kepatuhan dalam rentang 5 tahun tersebut, juga memiliki naik turun juga 

walaupun dalam angka yang tidak besar. Namun, bila dipantau dari tahun terakhir, 

bisa disimpulkan bahwa sebanyak 346.894 hanya terdapat 47.242 wajib pajak 
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yang melapor, sehingga menjadi salah satu dari pendorong dilakukan kajian pada 

penelitian ini. 

Dilansir dari publikasi berita Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak 

Paparkan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2021, 2020), bahwa 

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), yakni Bapak Suryo Utomo menyampaikan 

hal atas pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN tetap akan menggunakan 

sarana pajak, sehingga akan ditingkatkan pemasukan pajak pada tahun 2021 ini 

beserta dilakukan pemantauan dan menjunjung tinggi hukum untuk melakukan 

ekspansi basis pajak, agar basis pajak bertambah luas dan penerimaan dari pajak 

tersebut akan meningkat. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, tidaklah 

hanya merupakan usaha Dirjen Pajak ataupun instasi bidang pajak lainnya, namun 

diperlukan juga fungsi secara aktif yang bersumber pada masing-masing wajib 

pajak. Mengenai ini, secara tidak langsung mengangkat unsur kepatuhan pada diri 

wajib pajak sebagai variabel yang diangkat pada riset ini menjadi poin amat vital 

di dalam urusan untuk mewujudkan angka kesuksesan  penerimaan pajak. 

Ketentuan umum beserta tata peraturan perpajakan sudah ditata dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tak tereksepsi terkait sanksi perpajakan 

tentunya. Pada dasarnya, guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak sebagai wujud 

kewajiban maka akan diterbitkan sanksi perpajakan. Menurut Purba (2018:113), 

wajib atau para patut pajak akan menunaikan kewajibannya jikalau menatap 

bahwa sanksi perpajakan bakal lebih besar arahnya memicu unsur kerugian pada 

dirinya. Selain itu, faktor diantaranya yang ikut memiliki pengaruh kepada jenjang 

kepatuhan WP ialah pengetahuan dari wajib pajak sendiri. Menurut Sari  
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(2017:746). di mana kepatuhan akan turut terwujud wajib pajak menyandang 

pengetahuan menyinggung perpajakan yang layak, sehingga bakal menjadi lebih 

mudah dalam memicu perwujudan tanggung jawab perpajakannya. Semakin 

banyaknya pengetahuan wajib pajak yang bersangkutan dengan peraturan 

perpajakan, maka memiliki hubungan sebanding dengan kesadaran bahkan patuh 

tidaknya wajib pajak dan juga semakin minim peluang wajib pajak untuk 

menyimpang dari aturan yang ada tersebut. Wajib pajak yang belum dibekali 

dengan pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, akan berpikiran atau 

memandang pajak sebagai suatu beban dan enggan membayarnya sehingga terjadi 

penghindaran pajak yang akan mengurangi penyetoran kas negara. 

Variabel-variabel yang dipaparkan sudah dilakukan juga observasi oleh 

peneliti-peneliti terdahulu, kemudian tentunya ada hasil yang sama dan adapun 

hasil yang berbeda antara satu dengan antara lainnya. Bersandarkan observasi 

yang dilaksanakan oleh Putri & Setiawan (2017:1112), yang mengambil 4 faktor 

sebagai variabel independen memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perolehan 

tersebut sejalur dengan hasil penelitian oleh Subarkah & Dewi (2017:61), yang 

memiliki variabel yang sama yakni pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan 

beserta ketegasan sanksi, yang berdampak positif pada variabel Y yang diangkat 

yakni kepatuhan wajib pajak orang pripadi tetapnya pada KPP Sukoharjo. Hasil 

yang sama juga didapati oleh peneliti Siregar (2017:127), yang hanya mengangkat 



6 
 

 
 

2 faktor yakni kesadaran dari wajib pajak beserta sanksi perpajakan sebagai 

variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Di samping itu, terdapat peneliti terdahulu yang memiliki hasil yang 

bertolak belakang dengan peneliti lain yang sudah disebutkan pada paragraf 

sebelumnya. Eksperimen yang dilaksanakan oleh Rahmawati & Yulianto 

(2018:17), memperlihatkan bahwa secara mandiri variabel pelayanan persepsi 

kualitas dan sanksi perpajakan tidak memiliki efek yang signifikan kepada 

variabel kepatuhan WP, sedangkan 2 variabel independen lainnya yakni tax 

amnesty (pengampunan pajak) dan religiusitas wajib pajak dari sisi parsial 

memiliki efek positif kepada kepatuhan wajib pajak.  

Bersandarkan pada pemaparan latar belakang pada paragraf-paragraf 

sebelumnya dan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga 

penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dan mengangkat sebuah judul 

penelitian berbunyi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA 

BATAM SELATAN.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bersandarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti di sub bab 

sebelumnya, maka masalah dapat diidentifikasikan yakni: 

1. Penerimaan pajak yang diterima tidak sesuai dengan ekspetasi atau harapan 

2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait pelaksanaan kewajiban pajak yang 

kurang maksimal  
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3. Penerapan sanksi pajak yang masih belum memberikan efek maksimal 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

4. Kurangnya pengetahuan yang membekali wajib pajak dalam hal perpajakan  

1.3 Batasan Masalah 

Pada penyusunan riset ini, perlu diidentifikasikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana faktor-faktor yang akan dikaji pengaruhnya kepada kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Batam Selatan agar riset ini bisa dibahas secara tuntas dan 

terfokus. Beberapa batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Riset ini mengacu pada pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Batam Selatan. 

2. Pada riset ini, faktor-faktor yang diteliti antara lain sanksi pajak dan 

pengetahuan perpajakan. 

3. Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batam Selatan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bersandarkan latar belakang di atas mampu dilakukan perumusan terkait 

masalah penelitiannya yakni : 

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Batam Selatan? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan? 
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3. Apakah sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama 

berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Batam Selatan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah yakni: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi sanksi pajak dan pengetahuan 

perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Batam Selatan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang manfaat, terbagi atas dua 

yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penguraian dari manfaat 

penelitian ini yakni : 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil riset ini secara teoritis diharapkan mampu berguna menjadi bahan 

masukan atau memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 
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khususnya di bidang perpajakan terkait poin-poin yang memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak sesuai yang ditelitikan. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, pengkajian ini diharapkan mampu menyumbang manfaat 

yakni : 

1. Bagi Pihak Pajak 

Riset ini dapat menjadi sebagai materi informasi, ataupun pertimbangan 

terhadap pihak-pihak yang berwenang menyangkut dengan pengaruh dari 

variabel yang diangkat, terdiri dari sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan kebijakan utuk 

mengoptimalkan penerimaan Negara. 

2. Bagi Periset 

Bagi periset atau sederhananya peneliti sendiri, riset ini diharapkan bisa 

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan mendapat perolehan perolehan 

langsung berkaitan dengan elemen-elemen seperti sanksi-sanksi pajak, dan 

pengetahuan perpajakan sehingga mendorong penulis untuk tergugah terhadap 

kepatuhan dalam pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab sebagai unsur negara 

yang baik, sekaligus menjalankan hak untuk turut partisipasi pada peran 

pembiayaan dan pembangunan berskala nasional melalui kegiatan pembayaran 

pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak 
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Riset ini diharapkan bisa memberikan penangkapan yang lebih jelas tentang 

pajak dalam hal berkaitan dengan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan 

sebagai faktor yang berefek terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Bagi Pihak Kampus Universitas Putera Batam  

Hasil riset ini, diharapkan bisa memberikan data ataupun sebagai rujukan bagi 

mahasiswa Universitas Putera Batam selanjutnya sebagai materi masukan 

dalam melakukan riset yang bersinggungan dengan variabel yang diangkat 

pada riset ini pula. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar Penelitian 

Sebuah penelitian tentunya didasari oleh teori yang menjadi pendukung 

pelaksanaan. Yang menjadi dasar teori pada penelitian ini yakni teori atribusi dan 

teori perilaku berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB). Peneliti 

terdahulu yang menggunakan teori atribusi, contohnya Putra et al (2019:48), 

sedangkan TPB mendasari penelitian yang dilaksanakan oleh (Dewi & 

Merkusiwati, 2018:1635). Kedua teori tersebut turut dipergunakan oleh peneliti 

terdahulu yakni  Putri & Setiawan (2017:1120) secara serentak pada penelitiannya.  

Sesuai yang dipaparkan oleh Putri & Setiawan (2017:1120), teori atribusi 

merupakan teori yang menerangkan proses bagaimana seseorang menafsirkan 

suatu kejadian dan sebab yang memicu terjadinya, dimana jika seorang individu 

melakukan pengamatan kepada tingkah laku orang lain, maka individu tersebut 

akan mencoba untuk memikirkan kejadian tersebut apakah dipicu oleh sisi 

eksternal atau internal, sehingga teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan 

variabel sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan selaku faktor yang 

memengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak.  

Menurut Dewi & Merkusiwati (2018:1636), Theory of Planned Behavior 

(TPB) memaparkan bahwa faktor utama yang memengaruhi seseorang berperilaku 

adalah niat dari individu itu sendiri untuk melakukannya. Pada umumnya, 

sebelum seseorang bertindak atau melakukan suatu hal, terlebih dahulu 
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orang tersebut akan berkeyakinan atas hasil dari apa yang dilakukan nantinya. 

Niat atau kemauan dari seseorang untuk berperilaku dalam hal ini mengenai 

kepatuhan perpajakan dipicu oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Behavioral belief, terkait kesungguhan seseorang terkait hasil yang diperoleh 

dari suatu kelakuan. Pada penelitian ini, dapat dikaitkan dengan  pengetahuan 

perpajakan, contohnya dengan adanya bekal pengetahuan mengenai fungsi 

dari perpajakan, maka seorang taat pajak akan memperoleh pemikiran hasil 

yang didapat dari pembayaran tersebut.   

b. Normatif belief, terkait kesungguhan atas harapan normatif pihak lainnya dan 

dorongan untuk melakukan pemenuhan hasrat itu.  

c. Control belief, terkait kesungguhan atas adanya hal-hal sebagai pendorong 

ataupun penghambat tampilnya suatu kelakuan. Pada penelitian ini, dapat 

dikaitkan dengan sanksi perpajakan, dimana penerbitan sanksi yakni sebagai 

pendukung dari kepatuhan bagi wajib pajak. 

Terdapat beberapa teori yang menjadi pendukung dalam melakukan 

pungutan pajak yang dipaparkan dalam (Mardiasmo, 2016:5), yakni 

a. Teori asuransi, menerangkan bahwa rakyat harus membayar pajak sebagai 

bentuk imbalan dikarenakan telah mendapat perolehan lindungan dari negara. 

b. Teori kepentingan, menerangkan bahwa kepentingan berbanding lurus dengan 

besarnya pajak yang mesti dibayar. 

c. Teori daya pikul, menerangkan bahwa besarnya pajak yang mesti dibayar 

disesuaikan pada beban atau pikulan masing-masing individu, baik 

menggunakan pendekatan unsur objektif (seperti besar penghasilan) maupun 



13 
 

 
 

unsur subjektif (memerhatikan seberapa besar kebutuhan materil yang mesti 

dipenuhi). 

d. Teori bakti, menerangkan bahwa warga negara yang berbakti mesti selalu 

memiliki kesadaran kewajibannya yakni pajak. 

e. Teori asas daya beli, menerangkan bahwa dasar dari unsur adil terletak pada 

sebab dari pungutan pajak. 

  

2.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:3), definisi pajak dipaparkan sebagai kontribusi 

wajib dari pribadi seseorang atau instansi kepada negara dengan sifat memaksa 

berlandaskan Undang-undang, dan tidaklah memperoleh hasil balik langsung dan 

diperuntukkan pengeluaran negara bagi pemenuhan kesejahteraan dan 

kemakmuran seluruh rakyat. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam 

Mardiasmo (2016:3), bahwa rakyat melakukan pembayaran iuran kepada negara 

tanpa memperoleh kontraprestasi yang langsung dan dipergunakan untuk 

mendanai kepentingan umum. Hal ini berkenaan dengan manfaat dari pajak selaku 

sumber perolehan dana negara dan juga selaku sarana untuk mengelola kebijakan 

di sisi sosial maupun ekonomi (Putra et al., 2019:45). 

Menurut golongannya yang disebutkan dalam Mardiasmo (2016:7), pajak 

dibagi atas pajak langsung (yang langsung dibayar wajib pajak) dan yang tidak 

langsung (yang bisa dibebankan kepada pihak yang lain), sedangkan pembagian 

menurut sifatnya, pajak dapat dijabarkan atas pajak subjektif (yang memerhatikan 

keadaan diri wajib pajak) dan pajak objektif (yang bertumpu pada objek). 
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Bersandarkan instansi pemungutnya, pajak dijabarkan atas pajak pusat dan juga 

daerah. Sesuai dengan namanya, pajak pusat merupakan pungutan pajak 

pemerintah pusat dan di sisi lain, pajak daerah ialah pungutan oleh pemerintah 

daerah. Maksud dari wajib pajak, sesuai yang didefinisikan sesuai pasal 1 

Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan dalam (Purba, 2018:116), bahwa wajib pajak merupakan individu 

ataupun badan yang terbagi atas pihak pembayar, pihak pemotong dan juga pihak 

pemungut pajak yang berdasarkan tata aturan perundang-undangan berhak beserta 

berkewajiban dalam hal perpajakan. 

Kepatuhan pajak yang didefinisikan menurut Purba (2018:117) merupakan 

suatu ketaatan ataupun tindakan yang dinilai taat akan hukum dalam rangka 

melaksanakan peraturan terkait perpajakan. Menurut Putra et al (2019:44), 

kepatuhan wajib pajak ialah bentuk pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab 

dalam perpajakan dimana dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai pelimpahan 

konstribusi untuk pembangunan pada negara dengan harapan secara sukarela. 

Sebagai sebuah variabel dependen yang diteliti, tentunya variabel ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa meningkatkan atau sebaliknya 

menurunkan perwujudannya. Kepatuhan wajib pajak terpengaruh dengan 2 

macam elemen yaitu elemen internal dan elemen eksternal. Dinamakan elemen 

internal, bilamana elemen tersebut bersumber dari internal atau dalam yaitu wajib 

pajak sendiri, yakni pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, kesadaran, dan 

lain sebagainya. Dinamakan elemen eksternal, bilamana elemen tersebut berasal 
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dari luar atau pihak lain, yakni penerapan sanksi yang tegas, kualitas dari petugas 

pelayanan pajak, sarana yang digunakan, dan juga sebagainya. 

Kepatuhan wajib pajak yang dirinci dalam As’ari & Erawati (2018:49), 

memicu pada 4 poin yakni : 

a. Kepatuhan/ketaatan dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak. 

b. Kepatuhan/ketaatan dalam pelaporan SPT yang tepat waktu. 

c. Kepatuhan/ketaatan dalam melakukan kalkulasi dan pembayaran tepat waktu. 

d. Kepatuhan/ketaatan dalam pembayaran angsuran pajak yang belum dibayar 

atau disebut tunggakan. 

 

2.3 Teori Sanksi Pajak 

Salah satu alternatif untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan tanggungjawab membayar pajak dan melakukan peningkatan 

dorongan atau motivasi wajib pajak untuk menumbuhkan kefektifan sistem 

perpajakan adalah melalui jalur penetapan sanksi yang tegas (Dewi & 

Merkusiwati, 2018:1637). Dasar tujuan dari pemberian sanksi, tidaklah sekedar 

merupakan usaha dalam peningkatan pemasukan negara, namun lebih bertujuan 

untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran 

perpajakan sesuai kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.  

Sesuai yang tertera pada Mardiasmo (2016:62), sanksi perpajakan adalah 

sebuah jaminan bahwa norma perpajakan akan ditaati/dituruti. Definisi sanksi 

pajak menurut Putri & Setiawan (2017:1119) adalah alat pencegah atau benteng 
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supaya wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan tiada menyimpang dari 

aturan perpajakan.  

Terdapat dua jenis sanksi yang tertera pada Undang-undang perpajakan 

Mardiasmo (2016:63), yakni: 

1. Sanksi administrasi ialah sanksi dalam bentuk penyetoran kepada negara. 

Sanksi ini bisa berbentuk denda, bunga maupun kenaikan. Contoh: bagi wajib 

pajak, dalam hal ini orang pribadi sesuai yang diteliti, bila tidak/terlambat 

dalam menyampaikan SPT Tahunan, maka bakal dikenakan sanksi jenis 

administrasi bentuk denda yaitu nominal Rp.100.000.  

2. Sanksi pidana ialah sanksi dalam bentuk hukuman badan seperti penyiksaan 

atau penderitaan. Sanksi ini adalah alat yang paling akhir yang dipergunakan 

supaya norma dari perpajakan tersebut dipatuhi. Sanksi pidana bisa berbentuk 

denda pidana, pidana kurungan, ataupun pidana penjara juga.  

Indikator dari variabel sanksi pajak yang diangkat yakni:  

a. Sanksi administrasi yang dikenakan cukup berat 

b. Sanksi pidana yang dikenakan cukup berat 

c. Sanksi perpajakan perlu dikenakan kepada pelanggar tanpa ada toleransi 

 

2.4 Teori Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari pikiran kita sehingga 

yang awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu. Pengetahuan pajak yang disebutkan 

dalam Sari (2017:748) didefinisikan sebagai sebuah informasi dalam hal 

perpajakan yang dipergunakan oleh wajib pajak menjadi landasan atau patokan 
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untuk bertindak, melakukan pengambilan keputusan serta untuk melakukan 

perencanaan tertentu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atau pemerolehan 

hak perpajakan. Pengetahuan yang minim atau kurang memadai oleh seorang 

wajib pajak (dalam hal ini orang pribadi sesuai yang diteliti), tentunya akan 

menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.  

Menurut Putra et al. (2019:45), pengetahuan pajak terbagi atas 3 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan sehubungan dengan KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, yakni pengetahuan berkaitan dengan hak beserta kewajiban atas 

wajib pajak, dalam hal SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak dan proses langkah-

langkah dalam membayar, memungut, melapor pajak. 

2. Pengetahuan sehubungan dengan sistem perpajakan. Sesuai yang diberlakukan 

di negara kita semasa sekarang yakni sistem self assessment yang memberikan 

keyakinan secara sepenuhnya terhadap wajib pajak guna melaksanakan 

kewajiban pajaknya secara mandiri.  

3. Pengetahuan sehubungan dengan fungsi perpajakan. Wajib pajak perlu 

mempunyai pengetahuan atas ini agar dapat turut mendukung pelaksanaanya 

yakni difungsikan sebagai sumber dana masuk negara.  

Pemerolehan pengetahuan dalam perpajakan dapat dilaksanakan oleh wajib 

pajak melalui berbagai cara, contohnya seperti mengikuti seminar yang tentunya 

bertopik mengenai perpajakan, pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi 

ataupun lembaga pelatihan, maupun sosialisasi yang dilaksanakan lainnya  (Sari, 

2017:45). Dengan demikian, seiring peningkatan pengetahuan yang dimiliki wajib 
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pajak atas pengetahuan perpajakan dapat berefek terhadap unsur patuh 

dikarenakan wajib pajak secara sendirinya mengetahui sanksi atau konsekuensi 

yang akan diterima jikalau mereka menyimpang dari kewajiban yang semestinya. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut terdapat penguraian secara narasi dari tabel peneliti terdahulu yang 

disajikan melalui lampiran terkait beberapa hasil riset terdahulu yang tentunya 

memiliki hubungan relevan dengan penelitian ini, baik dari sisi variabel 

independen ataupun variabel dependen, yakni sebagai berikut: 

Rahmawati & Yulianto (2018:17) melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. 

Penelitian tersebut memilih perception of service quality, tax penalties, tax 

amnesty, taxpayer religiosity sebagai variabel independen, sedangkan taxpayers 

compliance sebagai variabel dependennya. Hasil dari riset yang dilaksanakan 

memperlihatkan bahwa variabel perception of service quality beserta tax penalties 

tidak mempunyai efek signifikan kepada variabel dependen yang diangkat, hanya 

faktor tax amnesty beserta taxpayer religiosity yang dibuktikan berefek positif dan 

signifikan terhadap taxpayers compliance.  

Siregar (2017:119) melakukan penelitian dengan mengangkat judul 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Variabel X 

yang diteliti ialah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel Y 

yang diteliti ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang 
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dilaksanakan memperoleh hasil bahwa baik secara parsial maupun secara 

bersamaan, terlihat bahwa kedua variabel X tersebut sama-sama memiliki efek  

positif dan signifikan kepada variabel Y.  

Sari (2017:744) melaksanakan penelitian dengan berjudul Pengaruh Tax 

Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini memiliki 3 variabel X dan 1 

variabel Y. Hasil penelitian yang dilaksanakan memperoleh kesimpulan bahwa 

pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

namun 2 variabel lainnya signifikan. Namun secara bersamaan, ketiga variabel 

yang diobservasi memiliki efek yang positif serta signifikan (Sari, 2017:755). 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai pendukung penelitian ini 

juga berasal dari penelitian oleh (Purba, 2018:131) yang memiliki variabel sesuai 

yang dicantum pada judul yakni  Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing 

dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Kecamatan Sagulung Kota Batam. Hasil temuan yang diperoleh yakni dari ketiga 

variabel X yang diteliti secara terpisah, hanya variabel penerapan dari E-Filing 

yang dibuktikan tidak berpengaruh signifikan kepada variabel Y. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018:1651) berjudul 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty 

Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Hasil riset mengungkapkan bahwa  

seluruh variabel X yang diteliti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang diteliti. 
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Putri & Setiawan (2017:1112) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan 

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian yang 

dilaksanakan, telah diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel X yang diteliti 

tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. 

Subarkah & Dewi (2017:61) bervariabel yang sama persis dengan peneliti 

yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Penelitian dilaksanakan pada KPP 

Pratama Sukoharjo. Dari hasil yang didapati oleh peneliti ini, dapat terlihat bahwa 

hampir seluruh variabel independen yang diangkat mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependennya, terkecuali pemahaman wajib pajak 

yang dibuktikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2019:43) melakukan penelitian 

dengan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota 

Jambi). Variabel yang diteliti pada riset ini yaitu tax amnesty, pengetahuan 

perpajakan, pelayanan fiskus beserta sanksi perpajakan sebagai variabel X, 

sementara kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Kesimpulan yang diperoleh 

yakni semua variabel X yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel Y, 

terkecuali variabel pelayanan fiskus. 

Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh As’ari & Erawati (2018:46) juga 

menjadi salah satu pendukung pada penelitian ini karena memiliki hubungan 

relevan. Judul yang diangkat pada penelitian tersebut adalah Pengaruh 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak 
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dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris 

Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Variabel yang diteliti 

pada penelitian tersebut sudah bisa diketahui dari judulnya. Hasil yang diperoleh 

yakni secara parsial terdapat 2 variabel X yang berpengaruh dan 2 variabel X yang 

tidak berpengaruh terhadap Y. Dua variabel yang berpengaruh yakni pemahaman 

peraturan perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan 2 lainnya tidak berpengaruh. 

Bila diuji secara simultan, maka seluruh variabel X berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y.  

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, menggunakan dua variabel independen sebagai 

elemen-elemen yang punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi 

pajak dan pengetahuan perpajakan. Kedua variabel tersebut diduga memengaruhi 

variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak, sehingga agar memicu 

pemahaman yang lebih mudah, kerangka pemikiran dalam riset ini digambarkan 

dalam bentuk paradigma sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Peneliti, 2021 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

H1 :  Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

H2 :  Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

H3 :  Sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Batam Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Chandrarin (2017:95), desain penelitian adalah suatu rencana atau 

pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memiliki kemampuan dalam 

rangka menjawab pertanyaan riset dengan baik. Penelitian ini memanfaatkan 

pendekatan jenis kuantitatif yang menganalisis data terkumpul berbentuk angka 

(Irianto, 2016:18). Berikut langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah: 

1. Pengidentifikasian masalah yang disertakan pengkajian teori yang berkaitan. 

2. Peneliti melakukan perolehan data dengan cara Purposive Sampling, yakni 

pengambilan sampel dari populasi dengan pertimbangan tertentu. 

3. Setelah ditentukan metode pengumpulan data, dilanjutkan penentuan instrumen 

untuk memperoleh data dari instansi yang akan diobservasi. Instrumen tersebut 

yang dimaksud di penelitian adalah daftar berupa pernyataan atau dikenal 

dengan kuesioner.  

4. Kuesioner berisikan pernyataan positif yang memiliki peringkat jawaban yang 

berbeda-beda tersebut disebarkan kepada para responden. 

5. Bila data terkumpul, maka dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan 

SPSS versi 21 

6. Penarikan kesimpulan dan saran 

Berikut sketsa dari desain penelitian ini yakni: 

 



24 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2021 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai yang 

dapat diukur baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk (Chandrarin, 2017:82). 

Penelitian ini sama dengan penelitian lain pada umumnya, yakni terdapat variabel 

dependen yang dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen atau dikenal 

juga dengan variabel terikat di riset ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 

sedangkan variabel independen atau variabel bebas yang diteliti adalah sanksi 

pajak, dan pengetahuan perpajakan. Pemaparan operasional variabel pada 

penelitian ini telah disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Sanksi Pajak 

(X1) 

1. Sanksi administrasi yang dikenakan 

cukup berat 

2. Sanksi pidana yang dikenakan cukup 

berat 

3. Sanksi pajak perlu dikenakan kepada   

pelanggar tanpa toleransi 

Likert 

Pengetahuan 

Perpajakan 

(X2) 

1. Pengetahuan mengenai ketentuan dan 

tata cara perpajakan 

2. Pengetahuan mengenai sistem 

perpajakan 

3. Pengetahuan mengenai fungsi pajak 

Likert 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT 

3. Kepatuhan dalam menghitung tepat 

jumlah dan membayar tepat waktu 

Likert 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam melaksanakan riset penelitian, dipergunakan kata populasi untuk 

mewakili kumpulan objek untuk diteliti (Sinaga et al, 2019:84). Pada penelitian 

ini, populasinya yakni seluruh WPOP atau Wajib Pajak Orang Pribadi kota Batam  

yang telah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2020.  

 

3.3.2 Sampel 

Sesuai yang dipaparkan dalam Sinaga et al (2019:84), sebagian populasi 

yang menjadi objek penelitian, peneliti harapkan dapat menjadi perwakilan dari 

populasi tersebut dinamakan sampel. Sampel penelitian ini mempergunakan 

teknik Nonprobability Sampling, yakni metode Purposive Sampling yang berarti 

bahwa penyampelan dilakukan dengan catatan ada pertimbangannya, sehingga 
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tidak semua subjek punya peluang yang sama sebagai sampel dari penelitian ini 

(Sugiyono, 2012:85). Catatan pertimbangan yang dimaksud pada riset ini dimana 

sesuai judulnya calon responden merupakan wajib pajak  yang terdaftar tentunya 

di KPP Pratama Batam Selatan. Ukuran sampel diperoleh dengan rumus Slovin, 

yang memiliki formula yakni:  

 

Rumus 3.1 Rumus Slovin 

 

  

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

  = Toleransi kesalahan, pada penelitian ini dipilih 5% 

Sesuai formulasi yang telah dipaparkan di atas, maka didapati jumlah 

sampel yakni: 

  

n =
346.894

1 + 346.894(0,05)2
=

346.894

868.235
= 399,5 ≈ 400 responden 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti mempergunakan data yang didapatkan dari objek penelitian secara 

langsung atau yang dinamakan responden melalui alat penelitian berupa kuesioner 

yang diklasifikasikan sebagai data primer. Adapun juga digunakan data sekunder 

sebagai pendukung penelitian, yakni data yang berasal dari halaman resmi 

Kementerian Keuangan dan pihak KPP Pratama Batam Selatan.  

n =
N

1 + Nα2
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan poin yang dijelaskan di atas mengenai jenis dan sumber data, 

maka dilanjutkan dengan pemaparan mengenai metode untuk mengumpulkan data 

tersebut. Data primer penelitian ini diperoleh lewat kuesioner yang disebar ke 

responden dengan berisikan sejumlah pernyataan berkaitan dengan variabel yang 

diteliti tentunya. Data sekunder yang didefinisikan selaku data yang didapati dari 

lembaga yang mendokumentasikannya (Chandrarin, 2017:124). Data sekunder 

yang digunakan untuk penelitian ini, terdiri dari data pada halaman resmi 

Kementerian Keuangan dan permohonan data kepada pihak KPP Pratama Batam 

Selatan melalui surat permohonan izin riset yang diajukan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Uji poin ini sebagaimana diuraikan oleh Chandrarin (2017:139) dalam 

bukunya yakni bertujuan dalam melakukan pengujian serta penjelasan 

karakteristik dari sampel yang diamati atau diteliti. Pada umumnya, hasil dari 

analisis poin ini, akan memunculkan hasil berupa tabel yang berisikan nama dari 

variabel yang diteliti, nilai minimum dan maximum, sum, mean, range, standar 

deviation (deviasi standar) yang diiringi dengan penjelasan bentuk narasi untuk 

memaparkan interpretasi dari isi tabel yang disajikan tersebut. 

Sesuai yang telah disinggung sebelumnya, peneliti memilih kuesioner 

sebagai alat penelitian untuk mendapatkan data berupa angka atau skor yang 

memakai skala Likert sebagai pengukur pendapat dari responden. Pada umumnya, 
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skala ini merupakan jenis skala yang dipergunakan untuk pengguna instrument 

penelitian berupa kuesioner. Berikut makna dari pemberian nilai pada skala Likert 

dirinci dari yang tertinggi hingga ke yang terendah, yakni sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS)  = diberi bobot angka 5 

b. Setuju (S)   = diberi bobot angka 4 

c. Netral (N) = diberi bobot angka 3 

d. Tidak Setuju (TS) = diberi bobot angka 2  

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  = diberi bobot angka 1 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Uji poin ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap unsur 

validitas pada alat penelitian yakni kuesioner seperti yang tertera oleh Putra et al 

(2019:49), mengenai mampu atau tidaknya mengungkapkan sesuatu yang diukur. 

Rumus yang dipergunakan ialah pearson product moment dengan didukung oleh 

SPSS versi 21. Uji ini dilaksanakan dengan melakukan perbandingan r hitung 

dengan r tabel (0,05 atau 5%). Unsur valid tidaknya data dapat disimpulkan jika 

bobot r hitung ≥ r tabel, maka dibuktikan bahwa telah valid. Berikut formula 

rumusnya yang diterangkan pada Irianto (2016:137), yakni: 

   

Rumus 3.2 Pearson 

Product Moment 

 

Keterangan : 

r =
N( XY) − ( X Y)

√ N X2 − ( X)
2
  N Y2 − ( Y)

2
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r = Koefisien korelasi 

X = Skor butir 

Y = Skor total butir 

N = Jumlah sampel   

 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Purba (2018:126), uji ini merupakan instrumen untuk mengetahui 

apakah hasil kuesioner yang dikumpulkan dikatakan andal atau tidak. Bilamana 

dikatakan andal atau reliabel, mencerminkan respon yang diterima adalah stabil 

atau konsisten, sehingga koefisien keandalan atau diwakili oleh nilai cronbach’s 

alpha lebih tinggi dari 0,6, begitu juga sebaliknya. Berikut formula uji ini bisa 

disajikan sebagai berikut : 

 

Rumus 3.3 Uji 

Reliabilitas  

 

 

Keterangan: 

r  = Nilai reliabilitas 

 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians skor tiap butir pernyataan 

𝜎𝑡
2 = Varian total 

k = Jumlah butir pernyataan 

 

r =   
𝑘

(𝑘 − 1)
  1 −

 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilanjutkan ke uji pengaruh, data dilakukan terlebih dahulu uji 

asumsi klasik (Putri & Setiawan, 2017:1130). Suatu model regresi dinilai baik, 

bilamana model tersebut tidak terdapat masalah dari normalitas, multikolinearitas, 

beserta heteroskedastisitas. Berikut penjabaran dari uji asumsi klasik yang perlu 

dilaksanakan antara lain: 

 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji ini dilaksanakan guna mengetahui mengenai status distribusi normal 

tidaknya sebaran data yang dikumpulkan. Cara yang dapat digunakan pada uji ini 

antara lain dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan mempergunakan 

patokan nilai 0.05 (Rahmawati & Yulianto, 2018:21). Bila mana nilai yang 

dihasilkan lebih tinggi dari pada 0.05 sehingga memicu konklusi bahwa data 

tersebut menyebar normal.  Berikut formula dari nilai Kolmogorov-Smirnov yakni: 

 

Rumus 3.4 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Keterangan: 

D = nilai Kolmogorov-Smirnov 

Fn(X) = probabilitas kumulatif normal 

Fo(X) = probabilitas kumulatif empiris 

Selain itu, kurva histogram dan analisis grafik juga dapat dilaksanakan 

sebagai cara lain uji ini dengan melihat grafik yakni grafik normal Probability 

D =  SUBX  FN (X) − FO(X)   
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Plot. Jikalau hasil grafik menghasilkan garis seperti gambar lonceng, dan hasil 

grafik menunjukkan data telah bersebar di area garis diagonal yang terbentuk, 

maka data tersebut memenuhi unsur normalitas. 

 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

Dalam melakukan pengecekan status model regresi adakah ditemukan 

korelasi pada variabel-variabel X yang diteliti, maka dilaksanakan uji 

multikolinearitas. Patokan dalam uji ini ialah memantau dari nilai VIF yakni 

Variance Inflation Factor dan nilai tolerance. Secara umum, bila mana suatu nilai 

yang dihasilkan dikatakan bebas multikolonieritas maka nilai VIF menunjukkan 

nilai yang lebih rendah dari angka 10, beserta nilai tolerance yang lebih tinggi 

dari 0,1. Berikut formula untuk mencari nilai VIF yakni: 

Rumus 3.5 Uji 

Multikolinearitas 

 

Keterangan : 

VIF = Variance Inflation Factor 

Ri
2
 = Koefisien determinasi dari regresi variabel X  ke-i 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Putra et al.(2019:50) Uji heteroskedastisitas dilaksanakan guna 

melakukan uji status apakah model dari regresi tersebut memiliki perbedaan 

varians dari residual observasi satu dengan lainnya. Dasar analisis untuk 

menentukannya dapat melihat grafik Scatterplot dan uji glejser. Menurut. Putra et 

al. (2019:50), pengamatan pada grafik Scatterplot, bila kondisi grafik 

VIF =  1 − Ri
2 
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menggambarkan titik-titik berpoin di atas dan di bawah angka 0 garis Y dan tidak 

berkumpulan secara jelas atau tidak berpola, maka dapat ditarik kesimpulan tidak 

heteroskedastisitas. Acuan melalui uji glejser yakni jikalau nilai signifikansi yang 

diperoleh sebagai hasil dari adanya pengaruh variabel independen pada nilai 

residual lebih tinggi dari 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas.  

Rumus 3.6 Uji 

Heteroskedastisitas 

 

3.6.4 Uji Pengaruh 

3.6.4.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimanfaatkan oleh peneliti untuk 

mendeteksi adanya jalinan sebab akibat di antara variabel yang satu kepada 

variabel yang lainnya yakni variabel independen dan variabel dependen yang 

diteliti. Menurut As’ari & Erawati (2018:50), formula untuk uji ini dapat 

dipaparkan yakni:  

Rumus 3.7 Uji 

Regresi Linear 

Berganda 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan wajib pajak 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X1 = Sanksi pajak 

X2 = Pengetahuan perpajakan 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 Ut = α +  βXt + vt 



33 
 

 
 

e = error 

 

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi dilambangkan dengan R
2
, bertujuan untuk 

melakukan pengukuran dari nol sampai satu mengenai besarnya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, yang mana sisanya merupakan 

besar dari pengaruh variabel lain yang diangkat oleh peneliti (Putri & Setiawan, 

2017:1133). Dengan kata lain, nilai R
2 

yang makin mendekati angka 1, maka 

menjelaskan pengaruh yang makin erat antar variabel tersebut, begitu juga 

sebaliknya. Berikut formula untuk uji koefisien determinasi, yakni: 

 Rumus 3.8 Uji 

Koefisien Determinasi 

 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien determinasi 

r  = Koefisien korelasi 

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji t 

Uji t merupakan uji untuk signifikansi dari variabel, yakni untuk mengetahui 

pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti, 

dengan kata lain pengaruh secara parsial. Pembuktian dari uji ini dilakukan 

dengan melakukan komparatif antara t hitung dan t tabel. (Sari, 2017:755) Angka 

yang menunjukkan t hitung lebih tinggi dari t tabel dan tingkat signifikansi t hasil 

R2 = 𝑟2 𝑥 100% 
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hitung lebih rendah dari patokan 5%, maka dikatakan Ho ditolak, dan tentunya 

yang diterima adalah Ha. Berikut formula untuk uji t yakni:  

 

Rumus 3.9 Uji t  

 

Keterangan: 

t = t hitung 

r = Koefesien korelasi 

n = Jumlah sampel 

 

3.6.5.2 Uji F 

Jika uji t untuk melakukan pembuktian pengaruh secara terpisah untuk 

variabel independen satu kepada variabel dependen, dan variabel independen 

lainnya kepada variabel dependen juga,  maka untuk menunjukkan pengaruh 

secara bersamaan dilakukan uji F (Putra et al., 2019:51). Untuk menguji hipotesis 

ini dilakukan analisis sebagai berikut yakni bila F hitung yang didapatkan lebih 

tinggi dibandingkan dengan F tabel dan signifikansi lebih kecil dari pada patokan 

0.05 maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Berikut formula untuk rumus uji F 

yakni: 

Rumus 3.10 Uji F  

 

Keterangan: 

F  = F hitung 

F =
R2/𝑘

(1 − 𝑅2)/ (n − k − 1)
 

t =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
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R
2 

 = Koefisien determinasi 

n  = Jumlah sampel 

k  = Jumlah variabel X  

 

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kepulauan Riau, tepatnya di kota 

Batam pada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Batam Selatan.  

 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini dimulai dari akhir 

pada bulan Maret 2021. Berikut rincian tabel dari waktu pelaksanaannya yakni 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

N

o 
Kegiatan 

Bulan dan Minggu 

Mar’21 Apr’21 Mei’21 Jun’21 Jul’21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Pengajuan 

Judul 

                    

2 
Pencarian 

Data Awal 

                    

3 
Penyusunan 

Penelitian 

                    

4 
Penyebaran 

Kuesioner 

                    

5 
Bimbingan 

Penelitian 

                    

6 
Penyelesaian 

Skripsi 

                    

Sumber: Peneliti, 2021 


