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ABSTRAK 
 
 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak dan 
Pemahaman Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama 
Jakarta Jatinegara. Penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif dan analisis verifikatif yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Jatinegara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jumlah sampel 
sebanyak 107 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah 
penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Uji asusmsi klasik dalam penelitian 
ini meliputi Uji Normalitas Regresi, Uji Moltikolinieritas, dan Uji Heterokedastisitas. 
Analisis data meggunakan analisis regresi linear berganda, Uji, t, Uji f, dan Uji Koefisien 
determinasi. Analisis data menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
secara parsial (uji t) Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signfikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, variabel Pemahaman Pelayanan pajak 
berpengaruh positif dan signifikan tehadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil 
penelitian secara simultan (uji f) menunjukan pengaruh yang signifikan dari variabel 
pemeriksaan pajak dan pemahaman pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hasil uji koefisien determinasi menyatakan Pemeriksaan Pajak dan 
Pemahaman Pelayanan Pajak memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi sebesar 43%. Sisanya 57% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 
penelitian ini. 
 

Kata Kunci:  Pemeriksaan Pajak,  Pemahaman Pajak, Kepatuhan WPO 

 

 

 



1  

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Di Indonesia pajak merupakan sumber pertama pendapatan Negara, yang di 

peruntukkan untuk peningkatan pembangunan. Faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak seperti Pemeriksaan 

Pajak, Kesadaran dan Pemahaman Kualitas Pelayanan. Pemeriksaan pajak harus 

mendorong suatu kebenaran dan kelengkapan pelaporan dan penghasilan, 

penyerahan, pemotongan, dan pemungutan serta penyetoran pajak yang di 

lakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pemeriksaan wajib pajak orang pribadi dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu 

dapat mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak yang di periksa. 

Selain itu, wajib pajak juga suka melakukan kecurangan secara sengaja atas 

pembayaran pajaknya, maka dari itu untuk menguji dan mengetahui kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi perlu dilakukan dan diadakan pemeriksaan untuk memberikan 

efek jera terhadap wajib pajak yang curang agar lain kali tidak mengulang perbuatan 

yang sama. 

Wajib pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak 

orang pribadi. Pemeriksaan wajib pajak orang pribadi sementara ini masih tergantung 

pada perusahaan besar dan menengah, pemeriksaan pajak dari usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) masih di bawah 2%. 

Selain pemeriksaan pajak, pemahaman pelayanan wajib pajak orang pribadi pun 

perlu di perhatikan. Pelayanan berkualitas merupakan kemampuan suatu instansi 

yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas 

memenuhi standar pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan. Kualitas 

pelayanan tidak hanya di anggap penting oleh perusahaan komersial saja tetapi saat 

ini instansi pajak juga telah merasakan betapa pentingnya kualitas pelayanan karena 

instansi pajak juga memiliki pelanggan yakni wajib pajak orang pribadi. Pemahaman 

pelayanan wajib pajak orang pribadi yang dilaksanakan dengan baik akan mendorong 
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wajib pajak untuk lebih percaya dan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

Pemahaman Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan dengan kualitas 

pelayanan terbaik yang di berikan oleh apparat pajak kepada wajib pajak orang 

pribadi, 

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Rasyid, 2014) dari Pemahaman 

pelayanan wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya 

perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Pemahaman yang 

cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. 

Tingkat Pemahaman Pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial 

bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap 

Undang-undang dan peraturan perpajakannya. Pemahaman pelayanan wajib pajak 

orang pribadi mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak orang pribadi, dan 

akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan). Pemahaman 

yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian 

yang mengaitkan Pengaruh keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak, 

keadilan system perpajakan berpengaruh terhadap pemeriksaan dan pemahaman 

pelayanan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untukk 

menemukan bukti empiris mengenai adanya. 

‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara’ 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Beberapa masalah yang dapat di rumuskan berdasarkan latar belakang yang sudah di 

uraikan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi? 

2. Apakah Pemahaman Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi? 

3. Apakah Pemeriksaan dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak secara bersama-

sama dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pelayanan pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

3. Untuk mengetahui Pemeriksaan dan Pemahaman Pelayanan pajak secara 

bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang perpajakan mengenai Pengaruh Pemeriksaan pajak, Pemahaman 

Pelayanan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara.  
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BAB II 

 TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Definisi Pajak 

Pajak adalah pungutan wajib pajak dari rakyat untuk Negara. Setiap sen uang pajak yang 

dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan Negara dari sektor pajak. 

Penggunaannya untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah demi 

kesejahteraan masyarakat. Uang pajak di gunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. 

2.1.2 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2.1.1.1 Tujuan Pemeriksaan 

DJP berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.1.2 Pemahaman Pelayanan Pajak 

Menurut Supadmi (2009:217) adalah kualitas pemahaman pelayanan wajib pajak sebagai 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. 

Lewis dan Booms (Tjiptono dan G. Chandra,2005) kualitas pemahaman pelayanan wajib 

pajak orang pribadi merupakan seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekpektasi pelanggan. Pada umumnya harapan pelanggan dibentuk oleh 

pengalaman. 

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Devano (2005:138) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
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perpajakannya. Adapun menurut Gunadi (2005:5) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah 

(tax compliance) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan. 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

2.2.1 PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK (X1) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

Setiawan (2014) Suardana (2014) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Mutu Pemeriksaan terbaik yang diterima oleh 

Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk 

membayar kewajiban perpajakan. Wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak 

semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

H1 : Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

2.2.2 PENGARUH PEMAHAMAN PELAYAN WAJIB PAJAK (X2) TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

Lena elitan dan Lina anatan (2007:47) kualitas Pemahaman Pelayanan pajak merupakan 

sebagai ukuran sebarapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu menyesuaikan 

dengan ekspektasi pelanggan. 

H2 : Pengaruh Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

H1 = Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  

H2 = Terdapat pengaruh Pemahaman pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

H3 = Terdapat pengaruh Pemeriksaan pajak dan Pemahaman pelayanan pajak secara 

bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 
3.1 POPULASI DAN SIMPEL PENELITIAN 
 

3.1.1 POPULASI 
 

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dam kemudian di Tarik kesimpulannya. 

3.1.2 SAMPEL 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut 

Sugiyono (2008:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian populasi yang ada, 

sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang 

didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam Teknik pengambilan 

sampel ini penulis menggunakan Teknik sampling purposive. 

3.2 OPERASIONAL VARIABEL 
Menurut Sugiyono (2015:38) Definisi Operasional Variabel adalajh suatu atribut 

atau sifat dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Tabel 3.1 

 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 
 
 
 

 
1 

 
 

Pemeriksaan 
Pajak (X1) 

 

Kenaikan jumlah penerimaan negara yang 
berasal dari sektor pajak jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yang diukur dari 
selisih PPh terutang. 

1. Tarif pajak sudah 
sesuai 

 2. Penerimaan 
pajak dilaporkan 
public 
3. Kenaikan 
penerimaan sesuai 
dengan perhitungan 

4. Penerimaan pajak 
di administrasikan 

 
 

 
2 

 
 
Pemahaman 
Pelayanan (X2) 

 
 
Pemahaman pelayanan merupakan 
penyebab eksternal yang mempengaruhi 
persepsi wajib pajak untuk membuat 
penilaian mengenai perilaku kepatuhan 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan. 

1. Kehandalan 

2. Daya Tanggap 
3. Jaminan 
 
4. Empati 

5. Bukti Fisik 

3 Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal dan semua 

kententuan material perpajakan yakni sesuai 

dengan undang-undang 

1. Mendaftarkan 
Diri 
2. Melaporkan SPT 

3. Menghitung dan 
membayar pajak 
dengan 
Benar 

 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel Independen dan 

Dependen. Variabel Pemeriksaan Wajib Pajak dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak 

adalah sebagai variabel bebas (Independent), sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak 

variabel terikat (Dependent). 

3.2.1 VARIABEL TERIKAT (DEPENDENT VARIABEL) 
Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya atau 

dapat diartikan variabel tersebut memiliki ketergantungan dari variabel lainnya dan di 

tandai dengan huruf (Y). Variabel yang dimaksud yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. 

 

3.2.2 VARIABEL BEBAS (INDEPENDENT VARIABEL) 
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Variabel bebas adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya 

dan di tandai dengan huruf (X) untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi 

dalam penelitian ini variabel terikat yaitu : 

X1 : Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
X2 : Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
3.3 TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden yang terkumpul. Alat analisis data yang digunakan adalah aplikasi 

SPSS. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikadi komputer yang digunakan untuk 

menganalisis sebuah data dengan analisis statistic. 

3.3.1 STATISTIK DESKRIPTIF 

 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana 

adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Yang termasuk dalam statistik deskriptif, yaitu: 

a. Mean (Rata-rata hitung) 
Mean adalah suatu nilai yang diperoleh dengan cara membagi seluruh nilai 

pengamatan dengan banyaknya pengamatan. 

b. Median 
Median adalah salah satu Teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari terkecil sampai yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. 

c. Standar Deviasi 
Standar deviasi adalah simpangan baku dari data yang telah disusun dalam table 

distribusi frekuensi atau data bergolong. 

d. Range 
Diantara ukurang varians yang paling sederhana dan paling mudah di hitung adalah 

jarak (Range).  
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3.3.2 UJI KUALITAS INSTRUMEN 
a. Uji Validitas 

Dalam suatu penelitian uji data yang diperoleh harus mempunyai kriteria 

tertentu agar tujuan penelitian tercapai. Data yang sesuai dengan kriteria 

tersebut disebut data valid. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas peneliti melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk. Jika 

dihitung lebih besar dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

indicator pertanyaan dalam kuisioner adalah valid.  

 
b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument 

pengukuran yang baik. Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan 

metode alpha Cronbach. sebuah instrument dianggap telah memiliki tingkat 

kehandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur 

adalah ≥ 0,6 

3.3.3 UJI NORMALITAS DATA 
Sebelum melakukan uji statistic Langkah awal yang harus dilakukan 

screening terhadap data yang akan diolah. Salah satu asumsi yang penggunaan 

statisik parametrik adalah asumsi multivariatenormality. Multivariatenormality 

merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari 

variabel berdistribusi normal. Jika asumsi ini terpenuhi, maka nilai residual dari 

analisis juga berdistribusi normal dan independent. Asumsi 

multivariatenormality tidak dapat diuji langsung seketika oleh karena itu 

tidaklah praktis menguji jumlah tak terhingga dari kombinasi linear variabel-

variabel untuk normalitasnya. 

 

3.3.4 ANALISIS KORELASI 
Tujuan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah diantara dua atau 

lebih variabel lebih terdapat hubungan, dan jika ada hubungan bagaimana arah 

hubungannya, serta seberapa besar (kuat) hubungan tersebut.  Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel 

dependent apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif 
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atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent apabila nilai 

variabel independent mengalami penaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio.  

 

3.3.5   UJI ASUMSI KLASIK REGRESI 

Untuk mengetahui bentuk model regresi yang dapat dipertanggung 

jawabkan, terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, yakni antar 

variabel dengan bebas saling berkorelasi tinggi. Untuk menghasilkan model 

yang baik, persamaan regresi linear harus dilakukan beberapa asumsi klasik 

diantaranya: 

a. Uji Normalitas Regresi 
Uji normalitas dalam bentuk regresi bertujuan menguji apakah variabel 

residual berdistribusi normal. Dalam menguji kenormalan data ada dua 

pendekatan yang dapat dilakukan. Bila konstalasi penelitian dalam bentuk 

korelasi, dan pengaruh antar variabel, maka kenormalan yang diuji yaitu 

kenormalan data taksiran. Galat taksiran data merupakan selisih skor idel 

dibentuk. Sedangkan untuk konstanta penelitian komparasif, maka 

kenormalan yang di uji yaitu kenormalan data amalan.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

di temukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam mode regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamat ke pengamatan 

yang lain Ghozali (2016:125).  

 

3.3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dalam  

rangka menentukan jawaban apakah hipotesis ditolak atau diterima. Dalam 

penelitian sosial, pengujian hipotesis menjadi salah satu tahapan riset dengan 

pendekatan kuantitatif. Proses pengujian hipotesis menggunakan rumus dan 

perhitungan statistik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pemeriksaan wajib pajak, 

Pemahaman Pelayanan Wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang disampaikan 

langsung kepada para responden. Kuisioner yang telah selesai diisi oleh 

responden dikumpulkan Kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam 

Microsoft Office Excel dan diolah dengan menggunakan program SPSS for 

windows. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu menyebarkan 115 kuisioner kepada responden. Dari 115 kuisioner yang 

dibagikan sebanyak 107 kuisioner yang kembali. 

Tabel 4.1  

Data Hasil Kuisioner 

Rincian Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah Orang Presentase )%) 

Kuesioner yang disebar secara daring 
(online) 

115 100% 

Kuesioner yang mendapat respon 107 93% 

Kuesioner yang tidak kembali 8 7% 

Kuesioner yang dapat dioleh 107 93% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Dalam tabel 4.1 dapat dilihat kuisioner yang berhasil di sebar sebanyak 115 

kuisioner. Dari 115 kuisioner yang disebarkan sebesar 93% atau sebanyak 107 

kuisioner yang mendapat respon, kuisioner yang tidak Kembali sebesar 7% atau 

sebanyak 8 responden.  

 

4.2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 
 

Statistik dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi dan range. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menggunakan 

statistic deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti dan melalui data sampel penelitian 

1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 
 

Nilai mean yang diperoleh sebesar 36,58 nilai median yang diperoleh 37,00 

nilai standar deviasi sebesar 9,346. Nilai mean lebih besar dari nilai standar 
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deviasi, hal ini berarti data terdistribusi normal. Nilai maximum sebesar 50 dan 

nilai minimum sebesar 20, hal ini berarti distribusi data tersebar secara merata. 

Nilai range sebesar 30 

                 Nilai kuisioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 10 item 

pertanyaan, pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% akan digunakan 2 

kali standar deviasi untuk menilai tingkat sebaran data (Joko Sulistyo, 2010). 

Mean + 2 (Standar Deviasi) = 36.58+2 (9.346) = 55.272. Hasil perhitungan 2 kali 

standar deviasi sebesar 55.272 melebihi skor maksimum sebesar 50 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data tersebar dengan baik. 

2. Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) 
 

Nilai mean yang diperoleh sebesar 36.58 nilai median yang diperoleh 37.00 

nilai standar deviasi sebesar 9.346. Nilai mean lebih besar dari nilai standar 

deviasi, berarti data terdistribuasi normal. Nilai maximum sebesar 50 dan nilai 

minimum sebesar 20, maka distribusi data tersebar secara merata. Nilai 

range sebesar 30. Nilai kuisioner variabel Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) terdiri 

dari 10 item pertanyaan, pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% 

akan digunakan 2 kali standar digunakan 2 kali standar deviasi untuk menilai 

tingkat sebaram data (Joko Sulistyo, 2010) Mean+2 (Standar Deviasi) = 36.58 + 2 

(9.346) = 55.272 

Hasil perhitungan 2 kali standar deviasi sebesar 55.272 melebihi skor 

maksimum 50 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebar dengan baik. 

3. Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) 
 

Nilai mean yang diperoleh sebesar 36.58 nilai median yang diperolah 37.00 

nilai standar deviasi sebesar 9.346. Nilai mean lebih besar dari nilai standar 

deviasi, berarti data terdistribusi normal. Nilai maksimum sebesar 50 dan nilai 

minimum 20, maka distribusi data tersebar secara merata. Nilai range sebesar 

30. Nilai kuisioner variabel Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) teridi dari 

10 item pertanyaan, pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% akan 

digunakan 2 kali standar deviasi untuk menilai tingkat sebaran data (Joko 

Sulistyo, 2010). Mean + 2 (Standar Deviasi) = 36.58 + 2 (9.346) = 55.272. Hasil 

perhitungan 2 kali standar deviasi sebesar 54.272 melebihi skor maksimum 50 

sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebar dengan baik. 

4.2.1 UJI KUALITAS DATA 
 

         Analisis validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan 

benar- benar telah sah, paling tidak kitab isa menetapkan derajat yang tinggi 

dari kedekatan data yang diperoleh denga napa yang kita Yakini dalam 

pengukuran. Sebagai tumpuan yaitu meilhat r hasil untuk tiap item (variabel) 

pada kolom r hitung. 
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Hasil dari pengujian validitas untuk variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel yang berarti bahwa 

seluruh item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan 

valid. 

Sedangkan seluruh item pertanyaan untuk variabel Pemeriksaan Wajib 

Pajak (X1) memiliki nilai r hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh item 

pertanyaan untuk variabel Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) dinyatakan valid. 

Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) memiliki nilai r hitung > r tabel 

yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Pemahaman 

Pelayanan Wajib Pajak (X2) dinyatakan valid. 

4.2.2 UJI RELIABILITAS 
 

Hasil pengujian terhadap relialibilitas kuesioner menghasilkan angka Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,932, berdasarkan hasil ini juga dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

teruji reliabilitasnya, sedangkan terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan 

angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,939, berdasarkan 

hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel 

Pengaruh Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) teruji reliabilitasnya. 

Untuk hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan angka 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,934, berdasarkan hasil ini 

juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Pemahaman 

Pelayanan Wajib Pajak (X2) teruji reliabilitasnya, sedangkan melalui hasil output 

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test dapat dilihat bahwa data hasil 

penerapan kuesioner berdistribusi normal karena hasil Asymp Sig Pengaruh 

Pemeriksaan Wajib Pajak, dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak maupun 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar dari 0,05. 

4.2.3 ANALISIS KORELASI 

 
Korelasi antara Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) adalah 0.390. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara 

Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sedangkan arah 

hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Pemeriksaan 

Wajib Pajak (X1) maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) semakin meningkat. Berdasarkan 
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ta\bel 4.11 di atas, korelasi antara Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0.530. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sedang antara Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r 

positif, artinya semakin tinggi Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) maka 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) semakin meingkat. 

Koefisien Korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada diatas 0,05 dan 

mendekati 1,  menunjukkan nilai R sebesar 0.665. Hal ini berarti hubungan 

Pemeriksaan Wajib Pajak dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat kuat. 

 

4.2.4 ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 
Dengan mengacu kepada persamaan regresi yang diperoleh maka model 

regresi tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut : 
 

a. Nilai koefisien (a) sebesar 6.630 hal ini berarti bahwa apabila nilai 

Pemeriksaan Wajib Pajak, Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak, bernilai 

konstan maka tingkat atau besarnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 6.630  

satuan. 

b. Nilai koefisien Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) B1 = 0.331 berpengaruh positif 

berarti apabila Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) naik sebesar 1 satuan, 

sementara Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2), tetap maka Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.331 satuan dan 

sebaliknya apabila Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) terjadi penurunan sebesar 1 

satuan, sementara Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak tetap maka 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan 0.331 satuan. 

c. Nilai koefisien untuk Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) B2 = 0.448 

berpengaruh positif berarti bahwa apabila Pemahaman Pelayanan Wajib 

Pajak (X2) naik sebesar 1 satuan, sementara Pemeriksaan Wajib Pajak maka 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.448 satuan 

dan sebaliknya apabila Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) terjadi 

penurunan sebesar 1 satuan, sementara kesadaran wajib pajak tetap maka 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.448 satuan. 
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Maka model regresi  yang dapat di bentuk adalah: Y = 6.630 + 0.331X1 + 0.448X2 

 
4.2.5 UJI ASUMSI KLASIK REGRESI 

 
Grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat 

titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa model 

regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

 
Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu 

berdasarkan VIF (Variance Inflation Factor) dan besaran tolerance. Berdasarkan 

hasil bahwa VIF untuk variabel independent yang berada < 10 dan nilai 

tolerance variabel independent yang besaran tolerance > 0.1, maka dinyatakan 

tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 

2011). 

Berdasarkan nilai matriks korelasi variabel- variabel independent <0.8. Hal 

ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolineartitas antar variabel 

bebas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dengan mengamati 

penyebaran titik-titik pada gambar dibawah ini. Dari gambar 4.3 dibawah ini 

terlihat bahwa bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.2.6  INTERPRETASI HASIL PENGOLAHAN DATA 

1) Hipotesis Pertama (H1) 
Nilai koefisien Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,390 yang 

menandakan bahwa Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000 

< 0,05 yang berarti Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 
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terdahulu yang dilakukan oleh Nur Aini Eka Putri, Nur Diana, Hariri E-JRA Vol. 09 

No. 10 Agustus 2020 yang menunjukkan bahwa hasil pengujian yang telah 

dilakukan dan di simpulkan secara simultan variabel pemeriksaan pajak, wajib 

pajak kesadaran, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan simultan 

terhadap individu kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak 

secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat individu kepatuhan wajib 

pajak. 

Secara teori Pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap 

Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak karena besarnya Pemeriksaan Pajak yang 

dilakukan akan membuat masyarakat lebih terpenuhi dalam proses pelayanan. 

 

2) Hipotesis Kedua (H2) 
Nilai koefisien Pemahaman Pelayanan Wajib (X2) sebesar 0.530 yang 

menandakan bahwa Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) mempunyai 

pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 

0.000 < 0,05 yang berarti Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

Secara empiris hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Kilapong G. Ester, Grace B. Nangoi, Stanly W. 

Alexander Jurnal riset akuntansi going concern 12 (2), 2017, 523-530 yang 

menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas 

Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Kleak desa perkotaan. Secara teori Pemahaman Pelayanan 

Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya 

apabila Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak mengalami peningkatan maka 

Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. 

 

3) Hipotesis Ketiga (H3) 
Nilai statistik Fhitung sebesar 41.155> Ftabel = 2.69 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Pemeriksaan Wajib Pajak (X1), 

Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai adjusted 

RSquare sebesar 0.431 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan 

bahwa Pemeriksaan Wajib Pajak dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak 

memberikan kontribusi terhadapKepatuhan Wajib Pajak sebesar 43%. Sisanya 

57% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian. Secara teori 

Pemeriksaan dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak bersama- sama 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan karena keduanya merupakan factor 

penting yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemeriksaan Wajib Pajak dan 

Pemahaman Pelayana Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Nilai Koefisien Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) sebesar 0.331 yang menandakan 

bahwa Pemeriksaan Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05 dan nilai 

thitung sebesar 4.321 > t tabel sebesar 1,65964 yang berarti Pemeriksaan Wajib 

Pajak (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil ini maka H1 diterima. 

2. Nilai koefisien Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) sebesar 0,488 yang 

menandakan bahwa Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) mempunyai 

pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 

0,000< 0,05 dan nilai thitung sebesar 6.368 > t tabel sebesar 1.65964 yang 

berarti Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak (X2) mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil ini maka 

H2 diterima. 

3. Nilai statistik Fhitung sebesar 41.155> F tabel = 2.69 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Pemeriksaan Wajib Pajak (X1), Pemahaman 

Pelayanan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai adjusted R- Square sebesar 

0.431 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan bahwa Pemeriksaan 

Wajib Pajak dan Pemahaman Pelayanan Wajib Pajak memberikan kontribusi 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 43%. Sisanya 57% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model penelitian. Berdasarkan hasil ini maka H3 diterima. 
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5.2 Implikasi Penelitian 
 

             Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap variabel – variabel yang telah 

diteliti, maka implikasi dari penelitian ini adalah: 

 

1. Implikasi secara teoritis hasil ini menunjukkan bahwa variabel yang di teliti 

memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mendukung teori 

dari teori atribuasi, dimana respon dari wajib pajak dalam membayar pajak 

yaitu salah satunya karena persepsi mereka tentang bagaimana pajak menurut 

menurut penilaian mereka. 

2. Implikasi Praktis Hasil ini dapat memberikan implikasi bagi mahasiswa akademik 

atau peneliti berikutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel penelitian 

dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga dapat digenerilisasi dan 

memberikan gambaran yang lebih rill mengenai kepatuhan wajib pajak. 

 
5.3 Saran 

 
Dari hasil uraian yang dikemukakan bahwa penulis merekomendasikan sebagai 

berikut: 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independent 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini contoh variabel nya seperti Kemanfaatan 

NPWP, Sanksi Perpjakan, dam Pengaruh e-filling dan e-billing yang mungkin 

mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan 

memperluas wilayah sampel penelitian sehingga dapat digeneralisasi dan 

memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambahkan metode wawancara 

dalam upaya pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan responden 

tidak objektif dalam mengisi kuisioner. 
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