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ABSTRAK 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beragam budaya dan sumber 

alam yang banyak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan negara 

yang diamana memeperlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu peran pajak 

di Indonesia sangat penting. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban 

masyarakat dalam bernegara. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, akan 

mempengaruhi penerimaan pajak suatau negara. Namun di Indonesia, masalah 

kepatuhan wajib pajak masih belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Batam Selatan dengan jumlah 346.894 orang. Sampel merupakan bagian 

dari populasi. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan skala likert. Banyaknya jumlah sampel memanfaatkan rumus 

slovin dengan kesalahan 5%. Analisis data menggunakan program statistik SPSS 

versi 26. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berdampak 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan uji T 

sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Variabel kesadaran perpajakan berdampak 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan uji T 

sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan 

perpajakan dan kesadaran perpajakan memberi pengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 
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ABSTRACT 

Indonesia is a country that has a variety of cultures and many natural resources. 

Tax revenue will be used for the development of the country which requires a 

large amount of funds, therefore the role of taxes in Indonesia is very important. 

Payment of taxes is one of the obligations of society in the state. The high level of 

taxpayer compliance will affect a country's tax revenues. However, in Indonesia, 

the problem of taxpayer compliance is still not well implemented. The purpose of 

the study was to determine the effect of the variable knowledge of taxation, tax 

awareness on individual taxpayer compliance at KPP Batam Selatan. The 

population in this study were all individual taxpayers at KPP Pratama Batam 

Selatan with a total of 346,894 people. The sample is part of the population. The 

sampling technique used in this research is purposive sampling with a Likert 

scale. The large number of samples utilizes the Slovin formula with an error of 

5%. Data analysis used SPSS version 26 statistical program. The results showed 

that the variable knowledge of taxation had a positive impact on individual 

taxpayer compliance with a significant value of T test of 0.00 less than 0.05. The 

tax awareness variable has a positive impact on individual taxpayer compliance 

with a significant T-test value of 0.00 less than 0.05. It can be concluded that tax 

knowledge and tax awareness have an influence on the level of taxpayer 

compliance at KPP Pratama Batam Selatan. 

 

Keywords : Knowledge of Taxation, Tax Awareness of Taxation, Impact on 

Individual Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beragam budaya dan 

sumber alam yang banyak. Semakin berkembangnya zaman, Indonesia terdorong 

untuk melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah 

pembangunan infrastruktur yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Tentu 

perubahan ini memeperlukan dana yang tidak sedikit, oleh sebab itu pemerintah 

perlu meningkatkan pendapatan negaranya. 

Penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. 

Dari sektor perpajakan ini, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan; 

kemakmuran; dan dapat mengatasi masalah sosial di negara tersebut. Pendapatan 

negara juga merupakan sumber belanja negara yang utama, oleh karena itu sampai 

saat ini penerimaan pajak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting (Wau 

& Purba, 2021: 1). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, akan mempengaruhi 

penerimaan pajak suatau negara. Namun di Indonesia, masalah kepatuhan wajib 

pajak masih belum terlaksana dengan baik. 

Kota Batam juga mengalami permasalahan perpajakan. Berikut terlampir 

data lima tahun terakhir di KPP (Kantor Pelayanan Publik) Pratama Batam 

Selatan atas kepatuhan wajib pajak. 
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Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan 

Tahun 
WPOP yang 

terdaftar 

SPT yang 

dilaporkan 

SPT yang 

tidak 

dilaporkan 

Tingkat 

Kepatuhan 

2016 277.540 51.838 225.702 18,68% 

2017 290.289 52.958 237.331 18,24% 

2018 306.003 57.361 248.642 18,75% 

2019 319.154 43.673 275.481 13,68% 

2020 346.894 54.202 292.692 15,62% 

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa tingkat kepatuhan dari tahun 2016-2020 

tidak stabil. Jumlah WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar dimana 

tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) nya mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Sedangkan jumlah WOP yang terdaftar bertambah terus dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 tingkat kepatuhan sebesar 

18,68% dimana wajib pajak yang terdaftar adalah 277.540 wajib pajak, dan SPT 

yang dilapor hanya 51.838. Pada tahun berikutnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

menurun menjadi 18,24% dengan wajib pajak yang terdaftar 290.289 dan SPT 

terlapornya sebanyak 52.958. Ditahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak 

meningkat menjadi 18,75% dengan wajib pajak terdaftar sebesar 306.003 dan SPT 

terlapornya sebesar 57.361. Sedangkan pada tahun Pada tahun berikutnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak turun signifikan menjadi 13,68% dengan wajib pajak 

terdaftar 319.154 wajib pajak dan SPT terlapornya sebanyak 43.673. Sedangkan 

tahun 2020 tingkat kepatuhan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

menjadi 15,62%, namun jumlah wajib pajak terdaftar bertambah menjadi 346.894 

dengan SPT terlapornya sebesar 54.202. 
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Permasalahan atas kurangnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah pengetahun 

perpajakan dalam masyarakat yang minim. Pengetahuan perpajakan dapat 

disalurkan ke masyarakat baik dengan kegiatan seminar ataupun media cetak dan 

elektronik. Masih kurangnya penyuluhan mengenai perpajakan dari pemerintah 

sendiri khusunya di Kota Batam. Oleh sebab itu, masih banyak wajib pajak yang 

belum paham dengan kewajiban perpajakannya. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah kesadaran wajib pajak itu 

sendiri. Kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Oleh karena itu semakin rendah kesadaran, maka semakin rendah pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat kesadaran masyarakat tinggi, maka 

pembayaran dan pelaporan pajak akan terlaksana dengan baik yang dimana 

merupakan suatu kewajiban masyarakat dalam bernegara dan berbangsa (Dewi & 

Merkusiwati, 2018: 1636). 

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan di atas, berikut hasil 

penelitian dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(As’ari, 2018: 64) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai undang-undang 

terkait perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi 

perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak secara simultan di KPP 

Pratama Wonosari. Secara parsial, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan 

berpengaruh signifikan (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 
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kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonosari. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tulenan, 

Sondakh, & Pinatik, 2017: 296). Hasil penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak 

berdampak pada ketaat-an wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan 

pelayanan fiskus dan sanksi fiskus tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak 

di Kota Bitung.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN 

DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP BATAM SELATAN”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Wajib pajak yang masih kurang pemahamannya tentang sistem perpajakan di 

Indonesia, sehingga wajib pajak kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. 

2. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. 

3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memenuhi kewajiban 

pelaporan pajak orang pribadi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dibahas sebelumnya, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Batam Selatan. 

2. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. 

3. Periode dari penelitian ini adalah 2020. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang dibahas sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Batam Selatan? 

2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Batam Selatan? 

3. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam 

Selatan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca (baik 

pembaca umum ataupun peneliti). Manfaat dari penelitian ini adalah. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Manfaat bagi pembaca adalah dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi tambahan. 

2. Manfaat bagi peneliti adalah dari penelitian ini peneliti dapat lebih paham dan 

diterapkan dalam kehidupan nyata. 

3. Manfaat bagi Universitas Putera Batam adalah dari penelitian ini dapat 

memberikan ilmu baru kepada para akademisi dan menambah karya ilmiah di 

Universitas Putera Batam. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan perpajakan bagi 

wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak pribadi nya. 

2. Manfaat bagi KPP dari penelitian ini adalah memahami kondisi pengetahuan 

dan kesadaran tentang perpajakan dalam masyarakat. Selain itu, berharap 

kedepannya akan lebih banyak sosialisasi tentang perpajakan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar Penelitian 

2.1.1 Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Menteri Keuangan Republik 

Indonesia, 2007: 2), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan 

menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran dari rakyat untuk 

kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum negara. 

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang 

yang dibuat pemerintah sehingga dapat dipaksakan dan tidak menerima balas jasa 

secara langsung. Terdapat ciri-ciri dalam pajak, yaitu (Priantara, 2013: 2): 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah didasarkan oleh undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak melambangkan adanya perpindahan dana dari swasta ke 

negara.
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3. Tujuan pemungutan pajak untuk keperluan pemerintah (biaya umum) dalam 

melaksanakan fungsi dari pemerintah, baik secara rutin atau pembangunan. 

4. Tidak dapat ditujukan, adanya penerimaan imbalan bagi WP dari pemerintah 

atas pembayaran pajak. 

5. Pajak bersifat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan negara 

(ekonomi dan sosial). 

Pajak memiliki beberapa unsur jika dilihat dari pengertiannya (Mardiasmo, 

2019: 3): 

a. Iuran dari rakyat ke negara 

Iuran yang dimaksud berupa uang, bukan barang. Hak atas pemungutan pajak 

hanya negara. 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara memiliki dasar (Undang-

Undang). 

c. Tanpa jasa timbul dari negara secara langsung 

Iuran pajak yang dibayar tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh 

pemerintah. 

d. Digunakan untuk pengeluaran negara 

Penerimaan negara dari pajak akan digunakan untuk pengeluaran negara yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2.1.1.1 Fungsi Pajak 

Ada 4 fungsi pajak menurut (Prasetyono, 2012: 19), yaitu : 
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1. Fungsi anggaran atau budgetair 

Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi pemerintah. Dana 

tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

2. Fungsi mengatur atau regulerend 

Pajak berfungsi sebagai salah satu alat dalam mengatur kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi stabilitas 

Dana yang dimiliki pemerintah atas iuran pajak akan digunakan untuk 

menjalankan kebijakan, dimana kebijakan tersebut berbuhungan dengan 

stabilisasi harga sehingga inflasi negara dapat terkendali. Beberapa cara yang 

dapat dilakukan adalah: 

1. Mengatur jalannya peredaran uang dalam masyarakat 

2. Pemungutan pajak 

3. Penggunaan pajak secara efektif dan efisien 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Dana yang diterima dari pajak akan digunakan kembali untuk masyarakat. 

Termasuk dalam membiayai pembangunan dalam membuka lapangan kerja, 

sehingga mengurangi pengangguran dalam negri 

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak 

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongan sifat, sasaran, dan 

lembaga pemungutnya (Agoes & Trisnawati, 2014: 7). 

1. Menurut sifatnya 
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Pajak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : 

a. Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak hanya dapat dibebankan langsung ke wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan ke pihak lain. Contohnya PPh (Pajak 

Penghasilan). 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan dan 

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

2. Menurut sasarannya 

Berdasarkan sasarannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Pajak subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang bergantung pada status wajib pajak. 

Contohnya PPh. 

b. Pajak objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang bergantung pada barang, kondisi, 

kegaiatan tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya PBB 

(Pajak Bumi dan Bangunan). 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

Pajak dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Pajak pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dana 

tersebut digunakan untuk rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya 

PPh dan PPN. 
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b. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

Contohnya Pajak Reklame. 

2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak 

Adapun teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, Teori-teori ini 

dapat memberikan penjelasan atau justifikasi pemberian hak kepada negara. 

Teori-teori tersebut adalah (Mardiasmo, 2019: 6): 

1. Teori asuransi 

Membayar pajak dianggap sebagai suatu premi asuransi agar keselamatan 

jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya memperoleh jaminan. 

2. Teori kepentingan 

Beban pajak yang dibayar akan dibagi berdasarkan kepentingan seperti 

perlindungan masing-masing individu. Semakin tinggi kepentingan individu 

semakin besar pula pajak yang harus dibayar. 

3. Teori daya pikul 

Pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 

Terdapat 2 unsur dalam mengukur daya pikul, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. 

4. Teori bakti 

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu sadar akan 

kewajiban perpajakannya. 
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5. Teori asas daya beli 

Pemungutan pajak menarik daya beli dari masyarakat untuk rumah tangga 

negara, yang kemudian disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk 

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Terdapat syarat-syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan 

(Mardiasmo, 2019: 5), yaitu : 

1. Harus adil 

Undang-Undang dalam pemungutan pajak harus dilaksanakan secara umum 

dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atau 

kelompok. Selain itu, wajib pajak juga dapat dimengajukan keberatan, 

penundaan pembayaran pajak, serta mengajukan banding ke pengadilan 

pajak. Sehingga hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam berjalin 

dengan baik.  

2. Harus berdasarkan Undang-Undang 

Peraturan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk keadilan, baik bagi 

negara ataupn masyarakat. 

3. Tidak menganggu perekonomian 

Pemungutan tidak boleh menganggu kegiatan produksi atau perdagangan, 

sehingga perekonomian tidak terganggu.  

4. Harus efisien 
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Biaya pemungutan harus lebih rendah dibanding hasil pemungutannya. 

5. Harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu contoh nya tarif PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) yang beragam sebelumnya disederhanakan oleh 

pemerintah menjadi satu tarif, yaitu 10%. 

2.1.1.5 Prosedur Pemungutan Pajak 

Terdapat 3 prosedur dalam memungut pajak (Mardiasmo, 2019: 9): 

1. Stesel pajak 

a. Stesel nyata atau riel stesel 

Dasar pengenaan pajak didasarkan oleh objek hingga akhir tahun pajak, 

sehingga penghasilan yang dilapor merupakan penghasilan yang nyata 

atau sesungguhnya. 

b. Stesel anggapan atau fictieve stelsel 

Dasar pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dalam Undang-

Undang. Pada awal tahun wajib pajak sudah mengetahui besar pajak 

yang harus dibayar pada tahun berjalan dengan menganggap penghasilan 

setahun sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. 

c. Stesel campuran 

Stesel campuran merupakan perpaduan antara stesel nyata dan stesel 

anggapan. Pada awal tahun, besar pajak yang harus dibayar dihitung 
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dengan dasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak 

yang dibayar disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. 

2. Asas pemungutan pajak 

a. Asas domisili 

Semua penghasilan (baik penghasilan dalam maupun luar negeri) setiap 

wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya berhak dikenakan 

pajak oleh pemerintah. 

b. Asas sumber 

Penghasilan yang berasal dari wilayahnya berhak dikenakan pajak oleh 

pemerintah. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak didasarkan oleh kebangsaan negara. 

3. Sistem pemungutan pajak 

a. Official assessment system 

Pemungutan pajak dengan memberikan wewengan kepada fiskus untuk 

menentukan besar pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah sifat 

wajib pajak yang pasif dan besar pajak akan timbul setelah surat 

ketetapan pajak keluar dari fiskus. 

b. Self assessment system 

Pemungutan pajak dengan memberikan wewengan kepada wajib pajak 

untuk menentukan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya 

adalah wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 



15 
 

 
 

(menghitung, menyetor, dan melapor pajak) dan fiskus hanya mengawasi 

pergerakan wajib pajak. 

c. Withholding system 

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewengan kepada pihak 

ketiga untuk memotong pajak oleh wajib pajak.  

2.2 Teori Variabel Y, X 

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Menurut peraturan pemerintah, yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 

119/PMK.08/2016 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016: 2). 

Secara umum, kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mentaati ajaran 

atau peraturan yang memiliki tuntutan. Kepatuhan bagi wajib pajak adalah suatu 

ketaatan untuk memenuhi ketentuan atau aturan dari pemerintah yang bersifat 

wajib dan harus dilaksanakan (Tanilasari & Gunarso, 2017: 2). Sifat dalam 

kepatuhan ini tidak bersifat paksaan, melainkan ikhlas dari wajib pajak itu sendiri. 

Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi, meliputi (Ermawati, 2018: 108): 

1. Menghitung pajak 

2. Membayar pajak 

3. Melapor pajak 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu 

(Subarkah & Dewi, 2017: 62): 
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a. Faktor internal 

Faktor yang bersumber dari diri sendiri dan hubungan karakteristik individu 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, 

kesadaran, pemahaman, dan tingkat pendidikan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar seperti kualitas pelayanan fiskus dan 

ketegasan sanksi. 

Berikut indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi (N. E. Putri & 

Agustin, 2018: 4): 

1. Mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri sebagai wajib pajak dan 

mendapatkan NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak) sebagai bukti. 

2. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ketentuan 

perpajakan. 

3. Tidak telat melaporkan SPT nya. 

4. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. 

5. Wajib pajak menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayar dengan 

ketentuan tarif dari peraturan. 

6. Membantu fiskus dengan memberikan data pribadi yang berhubungan dengan 

perpajakan. 

7. Tidak telat menyetor pajak terutang nya. 

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahun perpajakan merupakan ilmu mengenai perpajakan dan paham 

hal-hal kewajiban perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Wajib Pajak akan 
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berusaha mematuhi peraturan perpajakn, jika wajib pajak paham tujuan dari 

perpajakan itu sendiri. Wajib pajak akan membayar dan melapor secara tepat 

waktu sesuai peraturan yang telah dibuat (Ermawati, 2018: 110). 

Kurangnya pengetahuan perpajakan akan menghambat pelaksanaan 

kewajiban perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh 

melalui (N. E. Putri & Agustin, 2018: 3): 

1. Seminar perpajakan 

2. Penyuluhan perpajakan 

3. Pelatihan-pelatihan dari DJP (Direktorat Jendral Pajak) 

4. Pelatihan dari lembaga pelatihan atau brevet 

Berikut indikator pengetahuan perpajakan (N. E. Putri & Agustin, 2018: 4): 

a. Wajib pajak mengetahui sumber penghasilan negara Indonesia adalah pajak. 

b. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. 

c. Wajib pajak mengetahui sistem perpajakan di Indonesia. 

d. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. 

e. Wajib pajak mengetahui sanksi dari perpajakan jika melanggarnya. 

f. Informasi mengenai perpajakan dapat didapatkan dengan mudah. 

g. Wajib pajak tidak memberikan imbalan secara langsung. 

h. Pembangunan nasional dari dana perpajakan. 

2.2.3 Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran merupakan suatu kondisi dimana paham, mengerti, dan merasa 

akan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kesadaran wajib pajak 
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dalam perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan 

menghargai peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Tanilasari & Gunarso, 2017: 2).  

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan menjalankan kewajiban dengan 

termotivasi. Wajib pajak akan berusaha mematuhi kewajibannya sesuai dengan 

keadaan wajib pajak. Sehingga tidak ada perasaan terpaksa dalam membayar 

pajak untuk penerimaan Negara. Kesadaran dari pajak inilah yang akan membuat 

wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018: 108).  

Kesadaran wajib pajak meliputi kegiatan pendaftaran diri, menghitung, 

membayar, dan melaporkan pajak. Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam 

Undang-Undang Perpajakan adalah (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017: 

921). 

1. Mendapat pembinaan dan arahan dari fiskus 

2. Membetulkan Surat Pemberitahuan atau SPT 

3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT 

4. Menunda dan mengangsur jumlah pajak yang dibayar 

5. Memperoleh kembali atas kelebihan pembayaran pajak 

6. Mengajukan keberatan atau banding 

7. Kerahasiaan bagi wajib pajak 

8. Pengurangan PBB 

9. Pembebasan dari pajak 

Indikator dalam kesadaran perpajakan adalah (As’ari, 2018: 69): 



19 
 

 
 

a. Pandangan wajib pajak tentang penggunaan dana pajak. 

b. Tingkat pengetahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

c. Kondisi masing-masig wajib pajak menentukan pajak yang dibayar masing-

masing wajib pajak. 

d. Kesadaran melapor pajak tanpa ada paksaan. 

e. Kesadaran melapor pajak tepat waktu. 

f. Dana yang disiapkan untuk membayara pajak. 

g. Kesadaran membayar pajak tanpa ada paksaan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Siamena et al., 2017: 926) 

dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado” membuktikan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Kesadaran pajak juga berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

Studi terdahulu yang diselenggarakan oleh (Subarkah & Dewi, 2017: 71) 

berjudul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan 

Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama 

Sukoharjo” membuktikan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Kesadaran, kualitas 

pelayanan, dan ketegasan sanksi juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Sukoharjo. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tulenan et al., 2017: 302) 

dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan 

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama 

Bitung” menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bitung. Kualitas pelayanan fiskus dan 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Bitung. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Tanilasari & Gunarso, 2017: 7) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan 

Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan” membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan 

fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Malang Selatan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 

2017: 78) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan 

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan 

Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda” menyimpulkan bahwa 

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh 

tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Samarinda. 
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Riset yang dilakukan oleh Nur (As’ari, 2018: 73) yang berjudul “Pengaruh 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak 

dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” membuktikan 

bahwa pemahaman mengenai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan 

kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi secara simultan pemahaman 

perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran dari wajib pajak, dan sanksi 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (Ermawati, 2018: 119) 

dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyimpulkan bahwa religiusitas 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Pengetahun perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di 

KPP Kabupaten Pati. 

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 

2018: 1651) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, 

E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” 

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem 

e-filling dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini membahas pengetahuan perpajakan dan 

kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP batam 

selatan yang bisa ditinjau melalui gambar dibawah. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan ilustrasi kerangka pemikiran pada gambar 2.1, hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H1  : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

H2 : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

Pengetahuan 

Perpajakan (X1) 

Kesadaran Perpajakan 

(X2) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi (Y) 

H1 

H3 

H2 
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H3 : Pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Batam Selatan. 



 
 

24 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan cara ilmiah untuk menghasilkan data dengan 

tujuan tertentu. Data yang akan diperoleh merupakan data empiris atau teramati 

dengan kriteria valid (Sugiyono, 2016: 2). Desain penelitian pada riset ini adalah 

kuantitatif. Model penelitian kuantitatif yaitu dasar yang dapat dikelompokkan, 

real atau nyata, dapat terlihat, dapat dihitung, memiliki hubungan variabel sebab-

akibat dan cenderung terbentuk generalisasi (Chandrarin, 2018: 97). 

Sumber informasi dari studi ini adalah sumber informasi primer dengan 

membagikan kuesioner pada responden. Para responden akan mengisi persoalan-

persoalan yang telah ditentukan pada penelitian ini. Kuesioner yang berisi analisis 

kepatuhan wajib pajak ini akan disebar dengan cara daring (Purba & Khadijah, 

2020: 82). Setelah itu, data akan diproses untuk menganalisis hipotesis yang telah 

dibuat pada penelitian ini. Berikut gambaran desain penelitian untuk penelitian 

ini.
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala bentuk yang ditentukan oleh peneliti yang 

dapat dipelajari dan mendapatkan informasi tentang hal yang diteliti, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan alat dalam bidang keilmuan dan 

kegiatan tertentu, dimana memiliki variasinya (Purba & Khadijah, 2020: 38). 

Berikut penjabaran seluruh variabel serta pengkalkulasiannya. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi (Y) 

Suatu 

tindakan 

untuk 

mentaati 

ajaran atau 

peraturan 

yang memiliki 

tuntutan 

1. 

Mendaftarkan diri dengan 

kemauan sendiri sebagai 

wajib pajak dan mendapatkan 

NPWP (Nomor Induk Wajib 

Pajak) sebagai bukti. 
Likert 

2. 

Wajib pajak melaksanakan 

kewajiban perpajakan dengan 

ketentuan perpajakan. 

 

 

Pengujian Instrumen 

Populasi dan 

Sampel 
Pengembangan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Perumusan 

Hipotesis 

Landasan 

Teori 

Rumusan 

Masalah 

Analisis 

Data 

Kesimpulan 

dan Saran 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

 

 

 

3. 
Tidak telat melaporkan SPT 

nya. 

 

4. 

Wajib pajak menghitung 

sendiri besar pajak yang harus 

dibayar dengan ketentuan tarif 

dari peraturan. 

5. 

Membantu fiskus dengan 

memberikan data pribadi yang 

berhubungan dengan 

perpajakan. 

7. 
Tidak telat menyetor pajak 

terutang nya. 

2. Pegetahuan 

Perpajakan 

(X1) 

Ilmu 

mengenai 

perpajakan 

dan paham 

hal-hal 

kewajiban 

perpajakan 

yang dimiliki 

WP 

1. 

Wajib pajak mengetahui 

sumber penghasilan negara 

Indonesia adalah pajak. 

Likert 

2. 
Wajib pajak mengetahui 

fungsi dari pajak. 

3. 

Wajib pajak mengetahui 

sistem perpajakan di 

Indonesia. 

4. 
Wajib pajak mengetahui hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

5. 

Wajib pajak mengetahui 

sanksi dari perpajakan jika 

melanggarnya. 

6. 

Informasi mengenai 

perpajakan dapat didapatkan 

dengan mudah. 

7. 
Pembangunan nasional dari 

dana perpajakan. 

3. Kesadaran 

Perpajakan 

(X2) 

Suatu kondisi 

dimana WP 

mengetahui 

dan 

menghargai 

peraturan 

perpajakan 

yang berlaku 

serta memiliki 

keinginan 

untuk 

memenuhi 

kewajiban 

perpajakannya 

1. 

Pandangan wajib pajak 

tentang penggunaan dana 

pajak. 

Likert 

2. 

Kondisi masing-masig wajib 

pajak menentukan pajak yang 

dibayar masing-masing wajib 

pajak. 

3. 
Kesadaran melapor pajak 

tanpa ada paksaan. 

4. 
Kesadaran melapor pajak 

tepat waktu. 

5. 
Kesadaran membayar pajak 

tanpa ada paksaan. 
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3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

atau yang menjadi sebab perubahannya. Biasanya variabel ini sering juga disebut 

variabel bebas (Purba & Khadijah, 2020: 39). Variabel independen pada 

penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan. 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen 

atau yang menjadi akibat perubahannya. Biasanya variabel ini sering juga disebut 

variabel terikat (Purba & Khadijah, 2020: 39). Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016: 80), populasi merupakan suatu wilayah 

yang dimana memiliki objek dan subjek berkualitas dan berkarakteristik tertentu 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dapat dipelajari dan menghasilkan 

kesimpulan. Populasi pada riset ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Batam Selatan dengan jumlah 346.894 orang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Karena adanya keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti akan memperkecil data yang diambil sesuai 

ketentuan pada penelitian (Sugiyono, 2016: 81). Teknik sampling yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
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sampling yang berdasarkan ketentuan penelitian dalam memnentukan sampelnya 

(Sugiyono, 2016: 85). Banyaknya jumlah sampel memanfaatkan rumus slovin 

dengan kesalahan 5%. 

Rumus 3.1 Slovin 

Keterangan : 

n : Jumlah anggota sampel 

N : Jumlah anggota populasi 

e : Tingkat kesalahan 

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah responden yang diambil pada 

penelitian ini adalah. 

   
       

                
 

   
       

       
 

                         

Dari perhitungan jumlah responden diatas, maka responden pada penelitian ini 

sebanyak 399,5 orang atau 400 orang jika dibulatkan (untuk mempermudah 

perhitungan).  

 

𝑛   
𝑁

  𝑁  𝑒  
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3.4 Jenis Dan Sumber Data 

3. 4. 1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data angka dari hasil pengisian kuesioner yang dapat diukur dan 

dianalisis dengan statistik (Sugiyono, 2016: 7).  

3. 4. 2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, yang dimana 

didapatkan dari jawaban responden pada kuesioner. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan 

datanya, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data 

yang diperoleh akan memenuhi standar yang ditetapkan, jika mengerti akan teknik 

pengumpulan data (Sugiyono, 2016: 224). Metode yang digunakan adalah melalui 

kuesioner yang dibagi via google form. 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya. Teknik 

pengumpulan ini sangat cocok untuk peneliti yang sudah paham jelas variabel dan 

hasil yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2016: 142). Pada riset ini, 

kuesioner akan disebar via google form kepada wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Kuesioner yang dibagi berbentuk 
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pertanyaan mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dengan sistematis dari hasil wawancara (Sugiyono, 2016: 244). Statistik 

deskriptif menunjukkan suatu informasi dari suatu data dengan melihat nilai rata-

rata, standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (N. E. Putri & Pharamitha, 

2018: 246). 

3.6.2 Uji Instrumen  

3.6.2.1 Uji Validitas Data 

Peneliti menggunakan uji validitas untuk mengukur apakah kuesioner sah 

atau valid. Untuk mengetahui validitas kuesioner, peneliti perlu mengkorelasi 

antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Dasar penetapan 

validitasnya adalah (N. E. Putri & Pharamitha, 2018: 245). 

1. Jika r hitung ≥ r tabel, maka indikator dianggap valid. 

2. Jika r hitung < r tabel, maka indikator dianggap tidak valid. 

 

 

𝑟  
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋 𝑌 

√ 𝑁 𝑋 −   𝑋 
 
  𝑁 𝑌 −   𝑌  

 Rumus 3.2 Pearson Product 

Moment 



31 
 

 
 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi 

X : Skor butir 

Y : Skor total butir 

N : Total sampel 

∑x  : Total skor distribusi x 

∑x
2
  : Total kuadrat masing x 

∑y
2
 : Total kuadrat masing y 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data 

Uji relibilitas adalah pengujian keandalan karena suatu instrumen dianggap 

handal, jika jawaban dari responden konsisten. Suatu data cenderung valid, jika 

data nya reliabel (Sugiyono, 2016: 268). Pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan uji statisik cronbach alpha, dimana kriteria dianggap reliabel jika 

cronbach alpha > 0,60 (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017: 6). 

 

Keterangan : 

r  : Nilai reliabilitas 

𝑟   
𝑘

 𝑘 −   
   −

  𝜎𝑏 

𝑐𝑡 
  Rumus 3.3 Uji Reabilitas 
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∑σb
2
 : Jumlah varians skor tiap butir pernyataan 

σt : Varian total 

k  : Jumlah butir pernyataan 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

penganggu yang mempunyai pendistribusi yang normal dalam model regresi 

(Fahmeyzan, Soraya, & Etmy, 2018: 32). Alat untuk menguji normalitas adalah 

grafik histogram, normal P-Plot of regression standardized residual, one sample 

kolmogorov-smirnov (KS). Pengujian menggunakan grafik histogram dilihat dari 

grafik yang dimana membandingkan data observasi dengan pendistribusian. 

Pengujian dengan normal P-Plot of regression standardized residual dilihat dari 

perbandingan distribusi kumulatif data sesungguhnya dengan distribusi 

normalnya. Sedangkan prasyarat pada pengujian one sample kolmogorov-smirnov 

adalah (N. E. Putri & Pharamitha, 2018: 245). 

1. Bila signifikasi > 0,05, maka pendistribusi data normal. 

2. Bila signifikasi < 0,05, maka pendistribusi data tidak normal. 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel 

independen dalam model regresi. Dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi 
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antar variabel independen (Ghozali, 2016: 103). Multikolinearitas dapat dilihat 

dari dua faktor, yaitu: 

1. Nilai tolerance 

2. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

Untuk menunjukkan tidak adanya gejala multikolineritas, maka nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10 (N. E. Putri & Pharamitha, 2018: 245).  

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk penafsiran diferensiasi varian dari 

residual antar observasi pada model regresi. Uji ini dilakukan dengan Uji 

scatterplot dan uji glejser. Pengujian dengan uji scatterplot dilihat dari grafik yang 

memperlihatkan pola hubungan antar variabel. Sedangkan pengujian glejser dari 

suatu penelitian dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, jika tingkat 

signifikan variabel pengetahuan dan kesadaran perpajakan lebih besar dari 0,05 

(Purba & Khadijah, 2020: 83). 

3.6.4 Uji Pengaruh 

3.6.4.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda adalah suatu ekstensi model regresi dengan 

menganalisis bivariante, yang dimana pada umumnya digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala 

pengukuran rasio. Berikut persamaan regresi linear berganda (Safitri & Silalahi, 

2020: 150). 
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Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda 

Keterangan: 

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

α : Nilai konsta 

β : Nilai koefisien regresi 

X1 : Pengetahuan perpajakan 

X2 : Kesadaran perpajakan 

e : Tingkat kesalahan 

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

model dalam menerangkan variasi dependennya. Nilai koefisien determinasi 

hanya bernilai nol dan satu. Berikut kriteria nilai koefisien (N. E. Putri & 

Pharamitha, 2018: 246). 

1. Jika nilai determinasi mendekati satu, maka variabel independen hampir 

memberikan semua informasi yang diprediksi untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

2. Jika nilai determinasi lebih kecil, maka kemampuan variabel independen 

terbatas menjelaskan variabel dependen. 

 

𝑌   𝛼  𝛽 𝑋  𝛽 𝑋  𝑒 
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3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Parsial atau Uji T 

Uji ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sejauh mana 

pengaruh variabel independen (secara individual) dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Berikut kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis (N. E. 

Putri & Pharamitha, 2018: 246). 

1. Jika t hitung ≥ t tabel dan nilai signifikasi ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika t hitung ≤ t tabel dan nilai signifikasi ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

3.6.5.2 Uji Simultan atau Uji F 

Uji simultan adalah pengujian untuk mengetahui secara bersama-sama 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat pemeriksaan 

uji simultannya adalah (Purba & Khadijah, 2020: 84). 

1. Jika F hitung ≥ F tabel dan nilai signifikasi ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika F hitung ≤ F tabel dan nilai signifikasi ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan dengan 

alamat Jalan Jenderal Sudirman, Adhya Building Tower Blok A1 Komplek 

Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan 

Riau 29444. 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan September hingga bulan 

Februari. Berikut rincian perencanaan waktu penelitian. 

Tabel 3.2 Periode Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Tahun 2021-2022 

Sep Okt Nov Des Jan 

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

1. 
Pengajuan dan Input 

Judul 
                            

2. 
Penyelesaian Proposal 

dan Revisi 
                            

3. 
Penyusunan dan Sebar 

Kuesioner 
                            

4. 
Pengumpulan dan 

Pengolahan Data 
                            

5. Penyelesaian Skripsi                             

6. Upload Jurnal                             

7. Penyerahan Skripsi                             

 


