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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Batam Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kueisioner yang diukur melalui 

skala likert. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi 

yang sudah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang berjumlah 346.849 orang dan 

tekhnik penentuan sampel dilakukan dengan memakai perhitungan rumus slovin, dari 

perhitungan rumus slovin diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden 

wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data secara kuantitatif dengan tekhnik pengumpulan datanya yaitu dengan analisis 

deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji regresi linier berganda, uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji T dan uji determinasi. Data diolah 

dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak dan secara bersama kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi 

Perpajakan 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify how much influence taxpayer awareness, tax 

understanding and tax sanctions have on taxpayer compliance at KPP Pratama Batam 

Selatan. This data collection was carried out using a questionnaire which was measured 

using a Likert scale. The population taken in this study are individual taxpayers who have 

been registered at the KPP Pratama Batam Selatan, totaling 346,849 people and the 

sampling technique is carried out using the slovin formula calculation, from the slovin 

formula calculation, the sample in this study is 100 people taxpayer respondents. personal. 

The data analysis method used in this study is quantitative data analysis with data 

collection techniques, namely descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple 

linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, F test, 

T test and determination test. . The data is processed using SPSS 25. The results show that 

taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax understanding affects taxpayer 

compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance and together taxpayer 

awareness, tax understanding and tax sanctions affect taxpayer compliance. taxpayer 

compliance at KPP Pratama South Batam. 

 

Keywoards : Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Understanding; Tax 

Sanctions  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan negara yang tanpa henti dan berkelanjutan membutuhkan 

sejumlah besar modal. Dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. 

Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yang nantinya diharapkan 

dapat mempengaruhi perkembangan negara meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat Negara membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan 

pemerintahnya. Penerimaan daerah terbesar dalam pos APBN berasal dari 

penerimaan perpajakan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan lebih jauh lagi. 

Pemerintah perlu menata dan mengelola dengan baik dana yang diterima dari sektor 

pajak agar dapat digunakan secara efektif dan tidak disalah gunakan. 

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan 

negara terbesar. Oleh karena itu, pemerintah perihal ini adalah Direktorat Jendral 

Pajak. Sudah melakukan usaha besar guna memaksimalkan penerimaan pajak. Satu 

diantara usaha yang dijalankan ialah mereformasi undang-undang perpajakan 

dengan menggunakan system self assessment di bidang perpajakan. Keuntungan 

dari sistem penilaian sendiri ini adalah bahwa wajib pajak dipercayakan kepada 

otoritas perpajakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kelemahan dari 

sistem ini adalah bahwa segala potensi risiko pajak menjadi tanggung jawab wajib 

pajak (Adhimatra & Noviari, 2018). 
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Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pajak telah 

menjadi sumber utama penerimaan negara dalam membiayai segala macam 

pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Namun, capaian yang direncanakan pemerintah belum mencapai hasil yang 

maksimal. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat 

dinantikan, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan 

besarnya pajak yang diberikan pemerintah dan cenderung tidak melaporkan pajak. 

Penagihan pajak memang tidak mudah, selain pelibatan aparat pajak, kesadaran 

masyarakat juga harus ada dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat 

(wajib pajak) cenderung menghindari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi 

karena rendahnya tingkat kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat tentang 

peraturan perpajakan, serta kurangnya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang 

tidak patuh (Muliana, 2018).  

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan 

Tahun 

 

WPOP yang 

Terdatar 

Jumlah Wajib 

Lapor 

Jumlah Yang 

Melapor 

Taraf 

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) 

Sesuai data pada tabel 1.1 ditahun 2016 tingkatan kepatuhan 89% bersama 

WPOP yang terdata yakni 257,382 bersama total yang melapor pajaknya yakni 

58,374. Ditahun 2017 tingkat kepatuhan turun jadi 87% bersama wajib pajak (WP) 

yang terdata 268,540 bersama total yang melapor pajaknya yakni 49,849. Di tahun 

2018 naik tingkatan kepatuhan WP yakni 89% bersama jumlah WP yang terdata 
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283,327 namun kurangnya WP yang melaporkan pajaknya. Ditahun 2019 tingkatan 

kepatuhan turun yakni 86% serta total WP yang melapor naik dari tahun lalu. 

Ditahun 2020 tingkatan kepatuhan naik yakni 87% bersama total pajak yang naik 

serta kurangnya WP yang melapor pajaknya ialah 47.242. 

Sesuai tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam 

relatif rendah. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang mendaftar tetapi tidak 

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sedangkan jumlah WP yang 

terdaftar meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

terhadap kewajiban perpajakan bukanlah tugas yang mudah. Masyarakat cenderung 

tidak menyukai pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor (Agustini & Widhiyani, 2019). DJP berusaha 

untuk mempublikasikan pajak dan peraturan tentang pentingnya membayar pajak 

dan pelaporan pajak dengan cara memberitahukan pentingnya membayar pajak agar 

wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, memberikan pemahaman 

kepada wajib pajak tentang membayar dan melaporkan pajaknya serta memberikan 

sanksi yang maksimal kepada para wajib pajak yang melanggar untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui, 

memahami dan secara sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari beban pajaknya dan 

masih berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak 

adalah keyakinan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara 

jujur tanpa imbalan apapun (Tulenan et al., 2017). Hal ini tercermin dari 
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pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan keseriusan wajib pajak 

dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak 

sangat sulit diwujudkan. Ketika masyarakat sadar akan pembayaran pajak, maka 

mereka akan membayar pajaknya tanpa adanya paksaan dari orang lain (Aswati et 

al., 2018). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triogi et al., (2021) 

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui, 

memahami dan secara sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari beban pajaknya dan 

masih berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak 

adalah keyakinan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara 

jujur tanpa imbalan apapun (Tulenan et al., 2017). Hal ini tercermin dari 

pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan keseriusan wajib pajak 

dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak 

sangat sulit diwujudkan. Ketika masyarakat sadar pembayaran pajak juga dilakukan 

tanpa adanya pengendalian diri (Aswati et al., 2018). Dalam penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Triogi et al., (2021) tentang persepsi masyarakat terhadap 

wajib pajak hasil penelitian memperlihatkan kesadaran WP mempunyai dampak 

positif serta signifikan pada kepatuhan WP. Wajib pajak yang sangat sadar diwakili 

oleh wajib pajak yang mengetahui manfaat pajak. Oleh karena itu, mengetahui dan 

menyadari manfaat perpajakan, sehingga wajib pajak sadar akan pembayaran dan 

pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan 

pelaksanaan pajak secara sadar. Hak dan kewajiban berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku karena memiliki tanggung jawab yang melekat sebagai 
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warga negara. 

Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor ketidakpatuhan wajib pajak 

jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. 

Pemahaman pajak ialah proses dimana WP mengetahui mengenai pajak serta 

menerapkan wawasan tersebut guna pembayaran pajak. Wawasan serta pemahaman 

mengenai aturan perpajakan yang berfungsi untuk mengerti serta memahami aturan 

umum serta tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan 

(SPT), pembayaran, lokasi pembayaran denda serta batas waktu penyampaian 

ataupun pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017). Satu diantara contoh pengetahuan 

perpajakan yang masih rendah ialah sejumlah WP masih kesulitan mengisi SPT, 

tidak mampu mengerti perbedaan formulir SPT yang dipakai dan ketepatan waktu 

laporan SPT. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyorini (2019) 

mengenai pemahaman tentang pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan 

dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku WP, serta akhirnya, perilaku 

perpajakan yang mempengaruhi kesuksesan pajak, itu sangat penting untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

Sanksi pajak telah diberlakukan bagi para pelanggar pajak untuk menciptakan 

keteraturan dan ketertiban perpajakan. Sanksi juga digunakan oleh pemerintah 

sebagai dasar untuk mengidentifikasi WP yang menyelewengkan aturan. Yang 

artinya apabila kewajiban perpajakan mereka tak terpenuhi, maka akan terdapat 

akibat hukum yang mungkin berlangsung. Pemerintah, perihal ini DJP, 



6 
 

 
 

menciptakan undang-undang (UU) mengenai perihal yang berhubungan dengan 

perpajakan, mencakup sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan tersebut. 

Dengan mengenakan sanksi perpajakan pada WP, WP dapat menunaikan kewajiban 

perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan 

menurut (karena tekanan) karena mereka percaya bahwa mereka akan dikenakan 

hukuman berat karena tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak 

melaporkannya. Sanksi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak (Arifin & Nasution, 2017). Penelitian sebelumnya mengenai sanksi 

perpajakan oleh Nurlaela (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi 

perpajakan adalah untuk memahami pentingnya membayar pajak, sanksi yang akan 

wajib pajak terima jika melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan jika 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak, dan 

kerugian yang harus Wajib Pajak tanggung dalam hal ketentuan perpajakan. Itu 

melanggar. Semakin ketat sanksi perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak. 

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu 

variabel-variabel diatas dengan judul. “PENGARUH KESADARAN WAJIB 

PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM 

SELATAN”. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan 

pajaknya. 

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan 

pajaknya. 

3. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakannya. 

4. Kurangnya sanksi perpajakan kepada para wajib pajak. 

1.3   Batasan Masalah 

1. WP yang diteliti ialah wajib pajak orang pribadi. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak 

(X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), serta 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

3. Objek pajak penelitian dalam penelitian ini yakni di KPP Pratama Batam 

Selatan. 

1.4   Rumusan Masalah 

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan? 

2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan? 

3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan? 
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4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi 

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP 

Batam Pratama Selatan? 

1.5   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada wajib pajak di KPP 

Pratama Batam Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman  

perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Batam Selatan. 

1.6   Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah :  

1. Capaian penelitian ini mampu dijadikan materi acuan serta pertimbangan 

guna peneliti yang melaksanakan penelitian di bidang yang sama.  

2. Melalui penelitian ini, tidak hanya mampu memperdalam ilmu serta 

wawasannya, tetapi juga mengembangkan ilmu yang diperoleh khususnya 

di bidang perpajakan. 
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1.6.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu :  

1. Berguna bagi dinas terkait sebagai bahan referensi dan review dalam 

menghadapi Wajib Pajak orang pribadi. 

2. Melalui penelitian ini, penulis mampu menerapkan keterampilan dan 

pengetahuan yang diperoleh sepanjang aktivitas perkuliahan. 

3. Pemerintah mampu memberi parameter yang bisa mempengaruhi tingkat 

wajib pajak orang pribadi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

Menurut Adnyana & Jati  (2018) Teori belajar sosial menekankan unsur 

kognitif melalui penalaran, pemahaman, dan evaluasi. Ketika konsep teori ini 

menekankan pada unsur kognitif berpikir, memahami, dan mengevaluasi. 

Kebanyakan orang belajar dari pengalamannya sendiri atau meniru paradigma yang 

ada. Menurut Cahyani (2019) individu belajar banyak tentang perilaku melalui 

peniruan dan pemoderenan, bahkan tanpa adanya penguat (reinforcement) 

sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut "observational 

learning" atau pembelajaran melalui pengamatan. Terdapat 4 proses dalam 

pembelajaran social yaitu :  

a. Proses Perhatian (attentional) Proses perhatian adalah belajar dari seseorang 

atau model hanya jika seseorang mengtahui dan memperhatikan orang atau 

model lain.  

b. Proses penahanan (retention) Proses penahanan adalah proses mengingat 

tindakan suatu bentuk setelah menjadi tidak tersedia segera.  

c.  Proses reproduksi motorik Proses reproduksi motorik adalah proses 

mengubah pengamatan menjadi tindakan. 

d. Proses penguatan (reinforcement) Proses penguatan adalah proses di mana 

seorang individu diberikan insentif atau penghargaan positif untuk 

bertindak sesuai dengan model. 
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Teori pembelajaran sosial ini berkaitan dengan menjelaskan perilaku wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pengamatan dan 

pengalaman langsung, jika konsekuensi pemungutan pajak benar-benar 

berkontribusi pada pembangunan daerahnya, seseorang akan patuh membayar 

pajak tepat waktu. 

2.1.2 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior ini digunakan ketika meninjau studi dalam hal 

perilaku kepatuhan psikologis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketika 

suatu tindakan muncul oleh seseorang karena niatnya untuk bertindak (Tresnalyani 

& Jati, 2018). Niat yang timbul dari perbuatan itu disebabkan oleh tiga faktor: 

a. Behavioral beliefs didefinisikan sebagai keyakinan manusia tentang hasil 

tindakan dan evaluasi hasil mereka, dan keyakinan dan penilaian hasil ini 

dapat dibentuk oleh variabel sikap. 

b. Normative beliefs didefinisikan sebagai keyakinan tentang harapan normatif 

individu lain yang berfungsi sebagai panutan dan memotivasi mereka untuk 

mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini selanjutnya dibentuk 

menjadi variabel normatif subjektif.  

c. Control beliefs adalah keyakinannya bahwa ada beberapa hal yang dapat 

meningkatkan atau menurunkan perilaku yang ditunjukkan, dan 

keyakinannya yang kuat tentang apa yang dapat meningkatkan atau 

menurunkan niat (perceived power) dari perilaku tersebut. 

Behavioral Beliefs berhubungan dengan menjelaskan perilaku dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebelum individu melakukan 
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sesuatu, individu tersebut yakin akan konsekuensi dari tindakannya. Kemudian para 

pihak memutuskan apakah akan melakukannya. Hal ini terkait dengan kesadaran 

wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui pajak akan yakin akan pentingnya 

membayar pajak untuk membantu mengatur pembangunan negara (belief in work). 

Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang pajak, yang memberikan keyakinan 

kepada wajib pajak atau memilih untuk bertindak sesuai dengan pajak, dengan 

pengetahuan dan nasihat perpajakan yang cukup untuk memotivasi wajib pajak 

untuk mematuhi pajak (Cahyani, 2019).  

Hukuman pajak terkait dengan control bliefs. Sanksi pajak diberlakukan 

untuk membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan 

wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat hal 

tersebut dapat mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Keyakinan perilaku, 

keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol adalah tiga faktor yang menentukan 

perilaku seseorang. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan 

perpajakan dan sanksi perpajakan dapat menjadi faktor penentu perilaku kepatuhan 

wajib pajak. Setelah wajib pajak sadar membayar pajak dan dimotivasi oleh 

pengertian dan hukuman, wajib pajak bersedia membayar pajak dan karena itu 

menjadi sadar akan maksud itu (Cahyani, 2019). 

2.1.3 Pajak 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak pada dasarnya diwajibkan oleh 

undang-undang dan tidak ada kompensasi langsung. Pajak digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

dan ditetapkan sebagai iuran wajib. Menurut Hamzah et al., (2018) pajak adalah 
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iuran kepada pemerintah yang ditanggung oleh mereka yang wajib membayar 

sesuai dengan peraturan atau dapat dipungut tanpa mengembalikan kinerja dan 

harus ditampilkan langsung untuk keperluan tersebut. Pembiayaan overhead terkait 

dengan kewajiban negara, administrasi pemerintah. Pajak memegang peran penting 

di negara, terutama saat penyelenggaraan pembangunan. Sebab pajak ialah sumber 

penghasilan bagi negara guna menutup semua pengeluaran, mencakup pengeluaran 

pembangunan. Pajak punya banyak fungsi, yakni: 

1. Fungsi Penerima (Budgetair) fungsi pajak guna mengumpulkan dana 

masyarakat bagi kas negara dalam rangka peningkatan belanja pemerintah. 

Biaya ini mampu didapat dari pengembalian pajak. 

2. Fungsi Pengatur (Regulerend) Pajak bermanfaat selaku alat guna 

mengontrol struktur pendapatan masyarakat serta struktur kekayaan antar 

pelaku ekonomi. Dalam banyak kasus, fungsi ini merupakan tujuan utama 

dari sistem perpajakan, dan setidaknya dalam sistem perpajakan yang 

sebenarnya, tidak ada konflik dengan kebijakan nasional di bidang ekonomi 

dan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, mampu dikonklusikan pajak ialah iuran rakyat 

pada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan  menerima jasa 

timbal balik, yang dapat dipaksakan untuk keperluan negara dalam pemungutannya. 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

tanpa kompensasi langsung. Dapat dinyatakan bahwa kewajiban individu atau 

kelompok yang digunakan untuk kebutuhan bangsa untuk mencapai kemakmuran 

yang sebesar-besarnya dan merupakan sumbangan. 
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2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku di negaranya. Guna menunaikan kewajiban perpajakan WP wajib taat 

sebab ketaatan merupakan tujuan terpenting saat pemeriksaan pajak. Selepas 

dilaksanakan pemeriksaan wajib pajak akan mengetahui apakah Wajib Pajak telah 

memenuhi kewajibannya atau belum (Dewi & Merkusiwati, 2018). Penting untuk 

memahami dan menciptakan insentif untuk mendorong wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya dan berkinerja lebih baik pada periode berikutnya. 

Kepatuhan pajak ialah perbuatan yang wajib dilaksanakan WP guna menunaikan 

kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal serta kepatuhan material. 

Kepatuhan formal adalah kepatuhan dimana WP mematuhi kewajibannya menurut 

UU perpajakan sedang kepatuhan material adalah kepatuhan terhadap ketetapan 

hati dan jiwa UU perpajakan. Semua wajib pajak wajib melakukannya (Lazuardini 

et al., 2018). 

Kriteria Kepatuhan yakni mampu ditinjau dari:  

a. Tepat waktu, ketepatan waktu ketepatan waktu pengajuan SPT selaras 

bersama peraturan yang berlaku menjadi penting. 

b. Pendapatan dari WP, adalah perbuatan untuk memenuhi kemauan melunasi 

pajak yang terutang ataupun pajak penghasilan menurut UU perpajakan.  

c. Sanksi, sanksi ialah satu diantara ciri yang dipersyaratkan dalam SKP 

supaya WP dapat patuh serta tak terutang pajak.  



15 
 

 
 

d. Kriteria kepatuhan yang lain dapat ditemukan dalam pembukuan oleh WP 

atas pembayaran pajak. 

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran adalah kondisi memahami atau mengetahui. Perihal ini kesadaran 

WP ialah kondisi pemahaman atau pengetahuan tentang hak dan kewajiban 

perpajakan wajib pajak. Kesadaran di antara wajib pajak tentang sejauh mana peran 

sektor pajak sebagai sumber keuangan publik sangat penting untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan penerimaan pajak sebenarnya bukanlah 

tugas yang mudah bagi pemerintah sebagai agen untuk memungut pajak karena 

adanya legitimasi hukum (Subarkah & Dewi, 2017). Namun dalam hal ini 

pemerintah kurang memiliki legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak 

membayar kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan pendekatan yang 

berbeda guna menaikkan kepatuhan pajak. Banyaknya kejadian suap di lingkungan 

perpajakan menurunkan kepercayaan warga (khususnya WP) pada otoritas pajak. 

Situasi ini mengakibatkan kesadaran WP yang lebih rendah serta mendorong 

mereka guna melaksanakan perlawanan dengan pajak misalnya penghindaran pajak 

dan penggelapan pajak (Fitria, 2017). Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran 

apabila:  

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan, memahami peran 

pajak dalam keuangan publik. 

2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

3. Hitung, bayar, dan pajak secara sukarela. 
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4. mengkalkulasi, membayar dan melaporkan pajak secara benar.  

Rendahnya kesadaran WP terlihat dari penerimaan pajak negara yang masih 

belum tercakup sesuai dengan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. 

2.1.6 Pemahaman Pajak 

Memahami maknanya serta menangkap arti ialah tujuan akhir dari tiap 

pembelajaran. Individu yang mengerti sesuatu wajib melalui serta lalu wajib 

menaikkan kualitas pengetahuannya itu, diiringi dengan pendalaman artinya. 

Pemahaman mempunyai makna yang amat mendasar yang melekatkan komponen 

belajar pada proporsinya. Dari definisi mampu dikonklusikan tingkat pemahaman 

ialah sebuah proses kenaikan pengetahuan secara intensif yang dilaksanakan 

individu serta sejauh mana mampu memahami secara benar akan sebuah 

permasalahan yang mau diketahui (Sulistyorini, 2019). 

Pemahaman pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak. Memahami aturan perpajakan adalah proses dimana WP mengerti 

perpajakan serta lalu mengimplementasikan pengetahuan itu guna membayar pajak. 

Sedangkan syarat pembayaran pajak berupa NPWP harus dipenuhi dan wajib pajak 

harus menyatakan SPT (Fitria, 2017). Kebanyakan orang hanya tahu aturan pajak 

tetapi tidak mengerti makna di baliknya. Oleh karena itu, mereka cenderung 

mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut dengan sanksi yang akan mereka 

terima. Sementara banyak wajib pajak mengetahui dan memahami aturan pajak, 

mereka sebenarnya berusaha menemukan celah penghindaran pajak. Solusi untuk 

kasus penghindaran pajak atau tax evasion adalah sosialisasi kode pajak dan sanksi 

atas pelanggaran aturan perpajakan. Hal ini didukung oleh Keputusan Direktorat 
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Jenderal Pajak No. KEP-114 Tahun 2005 mengenai pembentukan Tim Sosialisasi 

Perpajakan selaku satu diantara upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat 

tentang aturan perpajakan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pemahaman aturan perpajakan hingga mampu 

menaikkan kepatuhan pajak (Subarkah & Dewi, 2017). 

2.1.7 Sanksi Perpajakan 

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. 

Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang harus dan tidak boleh 

melakukan sesuatu. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan 

atau undang-undang (Rorong et al., 2017). Dalam hal ketidak patuhan terhadap 

kewajiban perpajakan, terdapat risiko pelanggaran sanksi perpajakan, yang 

merupakan akibat hukum dari tindakan mereka. Praktik ini tentunya bertujuan 

untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak agar siap 

mematuhi segala norma perpajakan dan jera untuk mewajibkan mereka memenuhi 

kewajiban perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).  

Menurut Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:  

1. Sanksi administrasi 

a. Bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan, sanksi berupa denda ini ditetapkan sebesar Rp100.000.  

b. Bunga sebesar 2% dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 

jumlah tertentu dari saat bunga dibayarkan sampai diterima dan 

dibayar, dan denda ini dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang 

lebih tinggi. 
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c. Menambah beban administrasi sebesar 50% atau 100% merupakan 

sanksi yang paling ditakuti WP. Sebab pajak yang wajib dibayarkan  

bisa sampai dua kali lipat atau bahkan lebih. 

2. Sanksi pidana  

a. Tahanan, sanksi ini dijatuhkan karena kesalahan WP, sanksi 

pidananya penjara paling lama satu tahun di bawah pengawasan 

pejabat atau tahanan rumah. 

b. Penjara, sanksi ini diberi kepada WP sebab dengan sengaja 

melaksanakan tindak pidana. Hukumannya ialah penjara seumur 

hidup serta tak dapat diganti dengan denda. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Di bawah ini adalah tabel penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam 

penelitian ini : 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Triogi et al., 

(2021)  

 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan Dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Yang 

Terdaftar Di Kpp 

Pratama Malang 

Utara 

Independen : 

X1: Kesadaran 

Wajib  

X2: Pemahaman 

Wajib Pajak 

X3: Sanksi 

Wajib Pajak. 

 

Dependen : 

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Kesadaran Wajib 

Pajak Pemahaman 

Perpajakan Sanksi 

Perpajakan. Maka 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi. 

 

2 

Sulistyorini 

(2019) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Pemahaman 

Independen  

X1 : Kesadaran 

Wajib Pajak. 

Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, 
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Wajib Pajak Dan 

Kualitas Pelayanan 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Study 

Empiris Di Kpp 

Pratama Cikarang 

Selatan) 

X2 : 

Pemahaman 

Wajib Pajak. 

X3 : Kualitas 

Pelayanan.  

 

Dependen  

 Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

pemahaman wajib 

pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dan kualitas pelayanan 

pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

3 

Nurlaela 

(2018)  

 

 

 

Pengaruh Self 

Assessment System 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kpp 

Pratama Garut 

Independen  

XI : Assesment 

System. 

X2 : Sanksi 

Perpajakan. 

 

Dependen 

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

 

Assesment System, 

Sanksi Perpajakan, 

punya dampak positif 

serta signifikan pada 

Kepatuhan WP. 

4 

Adnyana & 

Jati (2018)  

Pengaruh Sanksi 

Perpajakan, 

Penggunaan E-

SPT, Dan Kualitas 

Pelayanan Fiskus 

Pada Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Independen  

X1 : Sanksi 

Perpajakan. 

X2 : 

Penggunaan E-

SPT. 

X3 : Kualitas 

Pelayanan 

Fiskus 

 

Dependen  

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

Sanksi perpajakan, 

penggunaan e-SPT, 

dan kualitas pelayanan 

fiskus berpengaruh 

Signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak 

orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Gianyar. 

5 

Pradyana & 

Prena (2019)  

.  

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

E-Filing, E-Billing 

Dan Pemahaman 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada 

Kantor Pelayanan 

Independen 

X1 : Penerapan 

Sistem E-Filing. 

X2 : E-Billing.  

X3 : 

Pemahaman 

Perpajakan. 

 

Dependen  

Penerapan Sistem E-

Filing Billing dan 

pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh 

Signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak 
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Pajak (Kpp) 

Pratama Denpasar 

Timur 

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

6 

Adhimatra & 

Noviari (2018) 

 

Faktor Yang 

Memengaruhi 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Denpasar Timur 

Independen 

X1 : Kondisi 

Keuangan Wajib 

Pajak. 

X2 : Kualitas 

Pelayanan 

Fiskus.  

X3 : Sanksi 

Perpajakan. 

 

Dependen 

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Kondisi Keuangan 

Wajib Pajak memiliki 

Kualitas Pelayanan 

Fiskus, Sanksi 

Perpajakan. Memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

7 

Putri &  

Setiawan 

(2017)  

Pengaruh 

Kesadaran, 

Pengetahuan Dan 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Kualitas Pelayanan 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Independen 

X1 : Kesadaran 

Pengetahuan  

X2 : 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

X3 : Kualias 

Pelayanan 

X4 : Sanksi 

Perpajakan 

 

Dependen  

Y : Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak  

pengetahuan dan 

pemahaman peraturan 

perpajakan, kualitas 

pelayanan dan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

Signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

8 

Subarkah & 

Dewi (2017) 

Pengaruh 

Pemahaman, 

Kesadaran, 

Kualitas Pelayanan 

Dan Ketegasan 

Sanksi Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi DIKPP 

Pratama Sukoharjo 

Independen 

X1 : 

Pemahaman 

X2 : Kesadaran 

X3 : Kualitas 

Pelayanan 

X4 : Ketegasan 

Sanksi 

 

Dependen 

Y : Kepatuhan 

WPOP 

Pemahaman Tidak 

Berpengaruh 

signifikan dan  

Kesadaran, Kualitas 

Pelayanan, beserta 

Ketagasan Sanksi 

berpengaruh 

signifikan pada 

kepatuhan WPOP 
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9 

Lazuardini et 

al., (2018) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, Tarif 

Pajak Dan Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM Di 

KPP Pratama 

Malang Selatan 

Independen  

X1: Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

X2 : Tarif Pajak 

X3 : Sanksi 

Pajak  

 

Dependen  

Y : Kepatuhann 

Wajib Pajak 

UMKM 

Pemahaman peraturan 

perpajakan  dan tarif 

pajak berpengaruh 

signifikan, serta 

Sanksi Pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan Terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

10 

Dewi & 

Merkusiwati  

(2018) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Sanksi 

Perpajakan, E-

Filing Dan Tax 

Amnesty Terhadap 

Kepatuhan 

Pelaporan Wajib 

Pajak  

Independen 

X1 : Kesadaran 

Wajib Pajak 

X2 : Sanksi 

Perpajakan  

X3 : E-Filing 

X4 Tax 

Amnesty 

 

Dependen 

Y : Kepatuhan 

Pelaporan Wajib 

Pajak 

Kesadaran, E-Filing, 

serta Tax Amnesty 

berpengarug 

signifikan sedangkan 

Sanksi Perpajakan 

tidak berpengaruh 

signfikan pada 

kepatuhan pelaporan 

WP 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menjabarkan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman 

perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uraian kerangka 

penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasar kerangka pemikiran diatas dapat diperoleh hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu : 

2.4.1  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran pajak mengacu pada keadaan di mana seseorang mengetahui, 

mengerti dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak mampu 

dimaknai selaku wujud sikap moral yang membantu negara untuk mendukung 

pembangunan negara serta membantu negara untuk menaati segala peraturan yang 

mungkin dikenakannya pada WP. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban 

perpajakan tidak hanya ditemukan perihal teknis misalnya pemeriksaan pajak dan 

tarif pajak, tetapi juga tergantung terhadap kesediaan WP untuk mematuhi 

peraturan perpajakan. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017) 

dan Sulistyorini (2019) menunjukkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian 

dari Lazuardini et al., (2018) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran WP 

H4 

H2 

H1 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X1) 

Pemahaman 

Perpajakan (X2) 

Sanksi        

Perpajakan (X3) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 
H3 
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berdampak negatif pada kepatuhan WP. Berdasar penjelasan itu maka hipotesis 

yang dirumuskan yakni: 

H1   :  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Batam selatan. 

2.4.2  Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Memahami aturan perpajakan ialah cara bagi WP untuk mengerti aturan 

perpajakan yang sudah ditentukan. WP yang memahami aturan perpajakan condong 

jadi WP yang taat serta patuh sebab WP yang sungguh memahami hendak lebih 

mengetahui sanksi administrasi karena melalaikan kewajibannya dengan tak 

melapor SPT serta NPWP-nya. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memahami 

aturan perpajakan menjadi wajib pajak yang jelas-jelas tidak mematuhi atau tidak 

mematuhi aturan yang ada.  

Dalam penelitian tsebelumnya yang dilakukan oleh  Putri & Setiawan (2017)  

dan Subarkah & Dewi (2017) menunjukkan bahwa pada variabel Pemahaman 

Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan 

penelitian dari Nurchamid & Sutjahyani (2018) menunjukkan bahwa pada variabel 

Pemahaman berpengaruh negatif pada kepatuhan WP. Berdasar penjelasan itu 

maka hipotesis yang dirumuskan yakni : 

H2  :  Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Batam selatan. 

2.4.3  Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kewajiban wajib pajak. Sanksi yang berat akan meningkatkan 
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kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketepatan pengajuan 

dan pelaporan SPT, serta ketepatan dalam pencatatan dan pembukuan. Menurut 

Noviantari & Setiawan (2018) sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang berat 

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhimatra & Noviari 

(2018) dan Noviantari & Setiawan (2018) menunjukkan bahwa pada variabel 

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda 

terbalik penelitan dari Dewi & Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa pada 

variabel Sanski Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H3 :   Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Batam selatan 

2.4.4  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Wajib pajak yang sangat sadar telah terbukti menyadari manfaat pajak dari 

wajib pajak dan dengan demikian membayar dan melaporkan pajak mereka 

mengetahui dan menyadari manfaat perpajakan. Kemudian, pemahaman wajib 

pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap wajib pajak 

mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya keberhasilan 

perpajakan. Dan semakin ketat sanksi pajak, semakin banyak wajib pajak yang akan 

patuh. 
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triogi et al., (2021) Dan 

Dewi & Merkusiwati  (2018) menunjukkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib 

Pajak, Pemahaman Serta Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak serta Sanksi Perpajakan secara 

Bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Batam selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengubah 

hasil penelitian menjadi angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif berkaitan erat dengan teknik survei sosial, yang meliputi 

wawancara terstruktur dan survei terstruktur, eksperimen, observasi terstruktur, 

analisis isi, analisis statistik formal, dan masih banyak lagi (Sofian, 2017). 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

         

 

 

    Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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3.2  Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen : 

3.2.1  Variabel Dependen 

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan 

ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat 

dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dalam variabel kepatuhan 

wajib pajak (Y) terdiri dari 5 indikator dan variabel data ini menggunakan skala 

likers 1-5 point. 

1. Membayar dan melaporkan pajak atas kemauan Sendiri. 

2. Melaporkan SPT secara berkala dan tertib  

3. Melakukan pembayaran sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam 

undang-undang. 

4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

5. Tidak pernah menerima surat teguran  

3.2.2  Variabel Independen 

Dalam penelitian ini terdapat 3 macam variabel independen yaitu : 

3.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang 

memahami, mengetahui, mengakui, menghormati dan mentaati ketentuan 

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika persepsi pajak positif di masyarakat 

maka kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya akan 

meningkat. Peningkatan kesadaran pajak masyarakat melalui pendidikan pajak baik 

formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang tercermin dari kondisi 

budaya, sosial dan ekonomi terutama akan membentuk perilaku mereka, yang 

tercermin dari tingkat kesadaran wajib pajak tentang membayar pajak. Indikator 

dalam variabel kesadaran wajib pajak (X1) terdiri dari 5 indikator dan variable data 

ini menggunakan skala likers 1-5 point. 

1. Menyadari pajak sebagai iuran wajib kepada negara 

2. Menyadari pajak harus dibayar tepat waktu  

3. Menyadari bahwa laporan pajak yang dibuat adalah benar 

4. Senantiasa menghindari sanksi hukum 

5. Menyadari bahwa pajak akan digunakan untuk pembangunan 

3.2.2.2 Pemahaman Pajak 

Pengertian perpajakan adalah Wajib Pajak memahami bahwa pajak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, mengetahui dan 

memahami hak dan kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan pajak, pengisian 

dan pelaporan SPT serta sanksi perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, ia dapat secara tepat menentukan 

perilaku wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki tingkat 

literasi pajak yang tinggi, maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan 
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perilakunya sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan 

penurunan kepatuhan pajak. Indikator dalam variabel pemahaman perpajakan (X2) 

terdiri dari 5 indikator dan variabel data ini menggunakan skala likers 1-5 point. 

1. Apabila memiliki penghasilan maka berkewajiban untuk membayar pajak 

penghasilan. 

2. Memahami apa saja bentuk sanksi jika tidak membayar pajak penghasilan 

3. Memahami bahwa pajak adalah sumber pemenerimaan negara yang 

terpenting 

4. Pajak tidak memiliki jasa timbal balik 

3.2.2.3 Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan dipatuhinya ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain, sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak untuk tidak melanggar 

norma perpajakan. Sanksi pajak diterapkan untuk menghukum wajib pajak yang 

melanggar undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak memahami adanya sanksi 

perpajakan dan takut sanksi tersebut merugikan dirinya, maka wajib pajak akan 

selalu patuh untuk membayar pajak. Meskipun ada potensi penerimaan negara 

untuk sanksi apapun, motivasi pengenaan sanksi adalah pemenuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak. Indikator dalam variabel sanksi perpajakan (X3) terdiri dari 

5 indikator dan variabel data ini menggunakan skala likers 1-5 point.  

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak 

2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi 

3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran 
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4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Mengetahui apa saja sanksi yang berlaku 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari objek/subyek dengan kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013).  

Seluruh populasi dalam survei ini terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batam Selatan sebanyak 346.849 wajib pajak orang pribadi pada tahun 

2020. 

3.3.2  Sampel 

 Sampel ialah komponen dari total serta ciri populasi (Sugiyono, 2013). 

Teknik random sampling digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian 

ini. Pengambilan sampel acak adalah jenis pengambilan sampel probabilitas di 

mana setiap orang dalam populasi target dapat memilih secara merata. Sampel ini 

dipilih secara acak agar representasi hasil tidak menyimpang dari jumlah populasi 

yang ada (Sugiyono, 2013). Sampel untuk penelitian ini diambil berdasarkan 

perhitungan penetapan sampel memakai rumus Slovin yakni: 

 

Rumus 3. 1 Slovin 

 

Keterangan : 

n = Jumlah anggota sampel  

N = Jumlah anggota populasi 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝑵 𝐱 𝒆𝟐)
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e = Error Level (tingkat kesalahan ) sebesar 10% atau 0,1 

melalui rumus slovin tersebut, besaran sampel yakni : 

𝑛 =
346,894

1 + (346,894 𝑥 0,12)
 

𝑛 =
346,894

3.468,94
= 100 

Ukuran populasi (N) adalah 346.849 dan toleransi untuk ketidakakuratan 

karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat diterima atau diinginkan (e) 

adalah 0,05. Perhitungan menggunakan rumus Slovin juga meningkatkan jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 100 sampel WPOP yang 

terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi di KPP Platama Batam Selatan. 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Jenis Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Karena hasil 

penelitian diubah menjadi angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif berkaitan erat dengan teknik investigasi sosial, termasuk 

wawancara terstruktur dan survei terstruktur. Analisis konten dan analisis statistik 

resmi, dan lain-lain. (Sofian, 2017). 

3.4.2  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer adalah sumber 

informasi yang peneliti peroleh langsung dari sumber primer (tanpa perantara). 

Berupa hasil pengisian wawancara dan survey untuk setiap wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

survei. Dalam penelitian ini, teknik angket digunakan sebagai data awal. Survei 

adalah metode pengumpulan informasi dengan memberikan responden daftar 

pertanyaan dengan harapan dapat menjawabnya (Sofian, 2017). 

Skala Likers lima poin digunakan untuk mengukur pandangan peserta. Survei 

akan dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan 

melalui Google Forms.Untuk mengukur sikap partisipan digunakan skala Likers 

lima poin untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak 

(X1) Pengetahuan Pajak (X2) ) dan Sanksi Pajak (X3) dan dimulai dari angka 1 

bagi yang Sangat Tidak Setuju (STS)  dengan angka 5 yang Sangat Setuju (SS). 

Berikut perinciannya : 

1  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

2  : Tidak Setuju (TS) 

3  : Netral (N)  

4  : Setuju (S) 

5  : Sangat Setuju (SS) 

3.6  Teknik Analasis Data 

3.6.1  Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Validasi data dalam suatu penelitian dilakukan dengan cara menetapkan 

hubungan antara skor untuk setiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan untuk 

setiap variabel. Validitas data bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan-
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pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner mengukur variabel-variabel yang 

diminati. (Ghazali, 2012). 

Koefisien korelasi yang diperoleh masih perlu diperiksa signifikansinya, 

asalkan dapat membandingkan nilai r tabel dengan nilai r hitung:  

a. Jika angka r dari tabel r>, maka nomor pertanyaan valid, atau jika koefisien 

korelasi r>0,05, instrumen tersebut dianggap valid.  

b. jika angka r dari tabel r < , maka nomor soal tidak valid, atau jika r < 0,05, 

alat yang digunakan tidak valid. 

3.6.1.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran derajat kepercayaan suatu alat ukur. Uji reabilitas 

ini menunjukkan seberapa besar peneliti dapat mempercayai alat dan 

menggunakannya sebagai alat pengumpulan data. Sebuah survei dianggap reliabel 

atau andal jika respons orang tersebut terhadap persetujuan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini digunakan cronbunch alpha (α) untuk 

menentukan reliabilitas instrumen karena instrumen dalam penelitian ini adalah 

angket dengan skor antara 1 sampai 5 dan uji validitas menggunakan semua item. 

Reabiliatas atau ketahanan didefinisikan sebagai sejauh mana tidak ada 

varians dalam kesalahan pengukuran. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner 

yang memberikan data yang sama ketika kelompok yang sama ditanyakan berulang 

kali, asalkan tidak ada perubahan psikologis pada responden (Ghazali, 2012).  

Perhitungan realibilitas menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai:  

a. Jika cronbach Alpha atau a > 0,60 maka instrumen reliable  

b. Sebaliknya Jika Cronbach Alpha a < 0,60 maka instrumen tidak reliable. 
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3.6.2  Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah menggunakan data dari sampel atau populasi untuk 

memberikan gambaran umum tanpa menganalisis objek yang diminati dan menarik 

kesimpulan yang dapat diterapkan pada publik. Statistik deskriptif dapat 

memberikan gambaran atau gambaran data yang terlihat dari rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum, minimum (Hengki & Selva, 2013). 

3.6.3  Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1  Uji Normalitas 

Dengan menguji asumsi klasik normalitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah sisa data dari model regresi linier berdistribusi norma atau tidak (Hengki & 

Selva, 2013). Untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan terdistribusi 

normal, dapat melakukannya dengan menggunakan metode berikut: 

a. Cara yang dapat diandalkan untuk membuat plot, adalah dengan melihat 

plot probabilitas normal yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal membentuk garis lurus diagonal, dan 

grafik data yang tersisa dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data 

terdistribusi sepanjang garis diagonal, model regresi diasumsikan normal. 

Jika data tidak diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi 

tidak mengikuti asumsi normalitas.  

b. Metode statistik, uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk 

menguji asumsi normalitas, adalah dengan menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. Cara memeriksa apakah sebaran data normal adalah 



35 
 

 
 

dengan melihat nilai signifikansi variabel. Ketika ini secara signifikan lebih 

besar dari 5% alpha, ini menunjukkan distribusi normal dari data. 

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian asumsi multikolinearitas klasik bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji penerimaan klasik 

multikolinearitas hanya dapat dilakukan jika model regresi mengandung lebih dari 

satu variabel bebas (Hengki & Selva, 2013).  

Nilai signifikan yang ditemukan saat melakukan uji multikolinearitas ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika tolerance > 0,010 dan nilai VIF kurang dari 10, hal ini 

menunjukkan tidak adanya tanda-tanda multikolinieritas pada 

penelitian ini.  

b. Jika nilai Tolerance  < 0,010 dan nilai VIF > 10 , hal ini menunjukkan  

adanya tanda-tanda multikolinieritas pada penelitian ini. 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah model regresi yang bertujuan untuk menguji 

ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians 

residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, itu disebut varians 

hemoskedastisitas, dan jika berbeda, itu disebut varians heteroskedastisitas 

(Ghazali, 2012).  

Uji Gleyser digunakan untuk menguji adanya gejala penyebaran heterogen 

dalam penelitian ini. Nilai-nilai penting yang diidentifikasi saat melakukan uji 

penyebaran heterogen dalam uji gleyser adalah: 
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a. Jika nilai signifikansinya (σ) lebih dari 5% atau 0,05 terlihat bahwa 

tidak ada tanda-tanda penyebaran heterogen. 

b. Sedangkan jika nilai signifikansinya (σ) kurang dari 5 % atau 0,05 

terlihat bahwa ada tanda-tanda penyebaran heterogen 

3.6.4  Uji Regresi Linier Berganda 

Metode regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena dapat 

langsung menyimpulkan pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan 

secara parsial maupun simultan. Regresi berganda adalah alat analisis untuk 

mencari pengaruh dua nilai variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen) (Ghazali, 2012). 

 Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut : 

       Rumus 3. 2 Uji Regresi Linier berganda 

 

Keterangan  

Y : kepatuhan WPOP  

a : konstanta  

b1 : koefisien untuk kesadaran WP 

b2 : koefisien untuk pemahaman perpajakan 

b3 : koefisien untuk sanksi perpajakan 

X1 : Kesadaran WP 

X2 : Pemahaman Perpajakan 

X3 : Sanksi Perpajakan 

e    : error 

Y = a + b1 X1 + b2X2 +b3X3  + e
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3.6.5  Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji t 

Uji-t statistik ini dimaksudkan untuk mengetahui koefisen regresi variabel 

bebas (independen) mana yang pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat 

(dependen) yang dilakukan secara individual (parsial) pada taraf signifikansi nya 

yaitu 0,05 (Hengki & Selva, 2013).  

Dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat..  

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan pada variable terikat.. 

3.6.5.2 Uji F 

Uji F (simultan) ini guna mengetahui apakah variable bebas (independent) 

berpengaruh signifikan pada variable terikat (dependent) dan dilakukan secara 

bersama-sama pada taraf signifikansi 0,05. (Hengki & Selva, 2013).  

Dengan ketentuan sebagai berikut :. 

1. Nilai Probabilitas signifikan > 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Nilai Probabilitas signifikan <  0,05 maka Ha diterima. 

3.6.5.3 Uji Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan dalam model untuk mengetahui sejauh 

mana persentase varians pada variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Koefisien determinasi (R2) dinyatakan sebagai persentase rentang 
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dengan nilai 0 < R2 < 1. Nilai R2  yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan varians pada variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 yang 

mendekati 1 berarti variabel bebas menyediakan semua informasi yang diperlukan 

untuk memprediksi perubahan variabel terikat (Hengki & Selva, 2013). 

3.7 Tempat Dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, 

yang beralamat Di Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit 

Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode 

pos 29444. 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Proses penelitian ini dilaksanakan mulai dari September 2021 sampai 

Februari 2022 
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Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

2021 2022 

Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1. Pengajuan dan 

penginputan judul 

                        

2. Penyelesaian 

Proposal Penelitian 

dan Revisi 

                        

3. Pembuatan 

Kuesioner serta 

Distribusi 

Kuesioner 

                        

4. Pengumpulan serta 

olah data  

                        

5. Proses 

Penyelesaian 

Skripsi 

                        

6. Penyerahan Skripsi                         

7. Unggah Jurnal 

Studi 

                        

 

 


