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AKUNTANSI 

 

 

ABSTRAK 

 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Perngaruh Pengampunan, 

Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik dengan alat bantu 

SPSS 21. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa 

secara persial variabel Pengampunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel Pengetahuan Pajak dan Pelayanan 

Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis uji F diketahui bahwa secara simultan 

Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan, 

dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
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ABSTRAK 

 

 This researcher aims to determine the effect of forgiveness, tax 

knowledge and tax services on the level of taxpayer compliance at KPP Pratama 

Surabaya Sukomanunggal. 

 

 Data analysis was performed using statistics using the SPSS 21 tool. 

Based on the results of the analysis using the t test, it is known that partially the 

forgiveness variable does not have a significant effect on Taxpayer Compliance, 

while the Tax Knowledge and Tax Service variables have a significant effect on 

Taxpayer Compliance. Meanwhile, based on the results of the F test analysis, it is 

known that simultaneously the effect of forgiveness, tax knowledge, tax services 

has a significant effect on taxpayer compliance. 

 

 

Keywords: Influence of Forgiveness, Tax Knowledge, Tax Services, and 

Taxpayer Compliance Level. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan peran utama masyarakat dalam mendukung 

pembangunan dan perekonomian Negara. Sehingga masyarakat dapat 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak. 

Peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi 

utama  pajak sebagai anggaran yang mana pajak sebagai  sumber pembiayaan 

negara  yang yang paling besar  digunakan untuk masukan dana kedalam kas 

Negara untuk berkembang pesatnya pembangunan dan perekonomian Negara agar 

menjadi lebih maju. 

Pajak menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi tentang pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran 

masyarakat atau rakyat. 

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah di dalam bidang 

perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan 

membayar tembusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan 

benar. Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana 

masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Kendati demikian, 

kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain. Hal 
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ini terkait dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak. 

Menurut Nugraheni (2015;4) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban 

membayar pajak merupakan satu beban dan menjadi hantu bagi mereka sehingga 

enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak 

dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib pajak yang membayar 

dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap 

patuh (Pramushinta dan Siregar, 2011:174). Supaya target penerimaan pajak dapat 

tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-

undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan 

bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib 

pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi 

yang berlaku dalam peraturan perpajakan. 

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian 

yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk 

membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila 

memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak 

penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. 

Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Rahayu, 2010:149). Pelayanan 

umum (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) 
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No. 81 Tahun 1993) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk Barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian Ragimun (2015) menunjukkan bahwa tax amnesty pernah 

dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidak jelasan 

tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. Namun Ngadiman dan Huslin (2015) mengatakan 

bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Begitu juga Suyanto (2016) juga menunjukkan bahwa tax amnesty 

berpengaruh positif terhadap keatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian Muarifah (2012), Caroko (2014), Burhan (2015), Putri 

(2015), dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda 

dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

Selama ini banyak wajib pajak yang mengeluh dan berpersepsi negatif 

terhadap aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan terhadap wajib 

pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak 

terhadap pelayanan akan meningkat. Kepuasan wajib pajak atas kualitas 

pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa 

kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana 

dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan 

kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

(Murti, dkk., 2014) 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dan tujuan peneliti 

yang telah ada sebelumnya , maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “ Pengaruh Himpunan , Pengetahuan Pajak , dan Pelayanan Pajak   
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terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal 

Surabaya ”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana deskripsi Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal 

Surabaya? 

2. Apakah Pengampunan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya? 

3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya? 

4. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya? 

5. Apakah berpengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak 

secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Sukomanunggal Surabaya? 

 

1.3.  Tujuan Peneliti 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka tujuan peneliti pada penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan 

Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Sukomanunggal Surabaya. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Pengampunan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan Pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 
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5. Untuk Menganalisis pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, 

Pelayanan Pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian Ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi para Peneliti 

lainnya diharapkan sebagai bahan masukan dan mememahami tentang 

“PENGARUH PENGAMPUNAN, PENGETAHUAN PAJAK, 

PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK”. 

2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

dalam membantu penerapan tentang pengaruh kepatuhan WP dan 

manfaat fasilitas perpajakan. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah 

informasi mengenai kepatuhan dan manfaat fasilitas perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Pajak Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak (Rahayu, 2010:138) 

sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengisi formulir 

pajak dengan lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah pajak yang terutang 

dengan benar; d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

 Rahayu (2010:138) mengungkapkan terdapat 2 macam kepatuhan yakni 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan 

formal. Sebagai contoh, Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak tersebut 

telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 

kepatuhan material. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah 

Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan 

dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.  

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara 

Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, apabila memenuhi kriteria a) 

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai 

tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah 

memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c) Laporan 
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keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan 

pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut, dan; d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

 

2.1.2. Pengampunan  ( Tax Amnesty )  

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan 

tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh 

menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006:137). Menurut PMK No. 

118/PMK.03/2016 tax amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.  

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam 

berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan 

Huslin, 2015:233). Devano dan Rahayu (2006:138-139) menyebutkan bahwa ada 

beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya (a) Amnesti yang tetap 

mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya 

mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak 

tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar; (b) 

Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang 

berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; 

(c) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun 

mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; (d) 

Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, 
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sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah 

wajib pajak terdaftar, agar seterusnya mulai membayar pajak. 

 Menurut Bako, 2004 (dalam Pramushinta dan Siregar, 2011) 

menyebutkan tax amnesty mempunyai beberapa manfaat. Pertama, bagi negara 

pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio. Kedua, bagi wajib pajak yang 

belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi 

perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat 

meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal.  

Tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan 

penerimaan di masa yang akan datang karena tax amnesty memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi 

perpajakan. Pada umumnya pemberian tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa 

yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem 

perpajakan yang baru (Darussalam, 2014)  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia subjek pengampunan 

pajak ialah setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha 

yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti 

Amnesti Pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pajak adalah wajib 

pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani 

hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Objek pengampunan 

pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, 

yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban 

perpajakan yang dimaksud terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 Fasilitas yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti program tax 

amnesty a) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau 

PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan 
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ketetapan pajaknya; b) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang 

telah diterbitkan; c) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti 

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; d) Penghentian 

pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana 

di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan 

pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan; e) Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah 

dan/atau bangunan serta saham. 

2.1.3. Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Carolina, 2009 (dalam Khasanah, 2014:22) pengetahuan pajak 

adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk 

bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu 

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. 

Menurut Rahayu (2010:30) konsep pengetahuan pajak ada 3, a) Pengetahuan 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan 

mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur 

Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; b) Pengetahuan mengenai 

sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia 

saat ini yaitu self assesment system; c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, 

yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara 

dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 

Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup 

mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh 

wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan 

perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, 

dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan 

oleh lembaga pelatihan (brevet).  
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Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka 

dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari 

pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memahami 

pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang 

harus dilakukan dalam hal perpajakan (Zuhdi et al., 2015). Dari pernyataan diatas 

jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan 

tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui 

kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya. 

2.1.3. Pelayanan Perpajakan  

 Menurut Jatmiko, 2006 (dalam Arum, 2012:19) pelayanan adalah cara 

melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang 

diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi 

pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang 

dalam hal ini adalah wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak 

memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan 

memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, dalam hal 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. 

Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik 

(Pramusinta dan Siregar, 2011)  

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para 

wajib pajak (Nugraheni, 2015:40). Menurut Supadmi, 2009 (dalam Yudharista, 

2014:24) upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, 



11 
 

 

perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), 

penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan 

kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus 

biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan wajib pajak dalam 

pembayaran pajak (Siregar et al., 2012:3). Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas 

pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan 

pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan 

atau inginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas 

harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiksus tersebut baik. 

Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan 

mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas 

terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam 

melakukan kewajiban perpajaknnya. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Matrik Penyajian Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

dan Tahun 

Judul dan 

Sumber 

Pustaka 

Tujuan Variabel & Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Rahayu 

(2017) 

Pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, 

sanksi pajak, 

dan tax 

amnesty 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, 

sanksi pajak, 

tax amnesty 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

X1:Pengetahuan 

Perpajakan 

X2: Sanksi pajak  

X3: Tax amnesty 

 

 

Teknik Analisis Data:  

Regresi linier 

berganda. 

Hasil ujian regresi 

menunjukkan bahwa 

pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, sanksi 

pajak, dan tax 

amnesty 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Variabel 

Independen:  

Pengetahuan 

Pajak dan 

tax amnesty 

 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen

:  

Sanksi 

pajak 
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No Penelitian 

dan Tahun 

Judul dan Sumber 

Pustaka 

Tujuan  Variabel & Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan  

2. Kusmuriya

nto (2014) 

Pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, sanksi 

pajak, dan 

keadilan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM di 

Kota Semarang 

Untuk mengetahui 

tentang pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, sanksi 

pajak, dan 

keadilan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

X1: Pengatahuan 

perpajakan 

X2: Sanksi pajak 

X3: Keadilan Perpajakan 

 

 

Teknik Analisis Data:  

Regresi linier berganda. 

Hasil ujian regresi 

menunjukkan bahwa 

pengaruh pengetahuan 

perpajakan, sanksi pajak, 

dan keadilan perpajakan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Variabel 

Independen: 

Pengetahuan 

perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen:  

Sanksi pajak, 

keadilan 

perpajakan  
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No Penelitian 

dan Tahun 

Judul dan Sumber 

Pustaka 

Tujuan  Variabel & Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan  

3. Murti1, 

Jullie, 

Sabijono 

(2014) 

Pelayanan fiskus 

dan pengetahuan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi di kota 

MANADO 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

pelayanan fiskus 

dan pengetahuan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

X1: Pelayanan Fiskus 

X2: Pengetahuan 

Perpajakan  

 

 

Teknik Analisis Data:  

Regresi linier berganda. 

Hasil ujian regresi 

menunjukkan bahwa 

Pelayanan fiskus dan 

pengetahuan perpajakan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Variabel 

Independen:  

Pelayanan 

Fiskus dan 

Pengetahuan 

perpajakan 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen: 

- 
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No Penelitian 

dan Tahun 

Judul dan Sumber 

Pustaka 

Tujuan  Variabel & Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan  

4. Abdi 

(2017) 

Pengaruh sanksi 

pajak, kualitas 

pelayanan, dan 

penerapan e-

filling terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

Untuk bukti dan 

menganalisis 

pengaruh sanksi 

pajak, kualitas 

pelayanan, dan 

penerapan e-

filling terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

X1: sanksi pajak 

X2: kualitas pelayanan 

X3: penerapan e-filling 

 

 

Teknik Analisis Data:  

Regresi linier berganda. 

Hasil ujian regresi 

menunjukkan bahwa 

pengaruh sanksi pajak, 

kualitas pelayanan, dan 

penerapan e-filling 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi 

Variabel 

Independen: 

kualittas 

pelayanan 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen:  

Sanksi pajak 

dan 

penerapan e-

filling  
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No Penelitian 

dan Tahun 

Judul dan Sumber 

Pustaka 

Tujuan  Variabel & Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan  

5. Ngadiman 

dan Huslin 

(2015) 

Pengaruh sunset 

policy, tax 

amnesty, sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Untuk mengetahui 

tentang pengaruh 

sunset policy, tax 

amnesty, sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

X1: Sunset policy  

X2: tax amnesty 

X3: sanksi pajak 

 

 

 

Teknik Analisis Data:  

Regresi linier berganda. 

Hasil ujian regresi 

menunjukkan bahwa 

Sunset policy 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan, 

sedangkan tax amnesty 

dan sanksi pajak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Variabel 

Independen:  

Tax amnesty 

 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen:  

Sunset policy 

dan sanksi 

pajak  
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2.3. Kerangka Konseptual 

Berdasaran latar belakang rumusan masalah, teori-teori yang telah diuraika 

dari beberapa peneliti terdahulu yang telah di paparkan, maka kerangka 

konseptual dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Pengampunan : Apakah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan Pajak : Apakah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelayanan Perpajakan : Apakah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan : Apakah berpengaruh 

simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4. Hipotesis Penelitian 

2.4.1. Pengampunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan 

pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak 

patuh (Devano dan Rahayu, 2006:137). Pengampunan pajak diharapkan 

menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan 

kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin 

akurat (Pramushinta dan Siregar, 2011). Ngadiman dan Huslin (2015) 

Pengampunan 

Pelayanan 

Perpajakan 

Pengetahuan 

Pajak 

 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 
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menyimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Dari pernyataan tersebut hipotesis pertama penelitian ini yaitu:  

H1: Pengampunan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  

2.4.2. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai 

informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti 

menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya 

(Khasanah, 2014:34). Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah 

mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan 

dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajaknnya (Zuhdi et al., 2015:5). 

Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki 

wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak 

sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika 

mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.  

Hasil penelitian Siregar et al. (2012), Khasanah (2014), Murdliatin et al. 

(2015), Zuhdi et al. (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, 

maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu:  

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak  

2.4.3. Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Siregar et al. (2012:7) menyatakan pelayanan perpajakan adalah 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Pemberian pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

tingkat pengharapan wajib pajak terhadap pemenuhan kepentingan yang wajib 

pajak inginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak 
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(Yudharista, 2014:23). Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas 

kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.  

Hasil penelitian Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni 

(2015), Siregar et al. (2012), Murdliatin et al. (2015), Yudharista (2014), 

menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut hipotesis ketiga penelitian ini 

yaitu:  

H3: Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2.4.4. Pengampunan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian ini tidak hanya meneliti variabel independen terhadap variabel 

dependen secara persial saja melainkan juga meneliti secara simultan dengan 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

 H4: Pengampunan, Pengetahuan pajak, Pelayanan Perpajakan 

secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis survei dengan pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif untuk dapat mengetahui Pengaruh 

Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

menurut Sugiyono dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi/sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

3.2. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel 

 Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

keadaan- keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrument 

pertanyaan dan jawaban diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) 

alternatif jawaban. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini 

adalah pengampunan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel-

variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. 
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Perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak 

Setuju (TS), 3) Kurang Setuju (KS), 4) Setuju (S), 5) Sangat Setuju (SS). 

Kepatuhan Wajib Pajak a) saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, b) saya selalu melaporkan SPT 

(surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu, c) saya selalu 

menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, d) 

saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, e) 

saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan 

pemeriksaan, f) dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Pengampunan a) Program tax amnesty memberikan keuntungan pada Wajib 

Pajak, b) Program tax amnesty bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, c) 

program tax amnesty akan memberikan penambahan pendapat Negara, d) 

sosialisasi tax amnesty yang dilakukan pemerintahan cukup untuk mendorong 

kepatuhan wajib pajak, e) wajib pajak yang patuh akan tetap patuh setelah 

mengikuti tax amnesty, f) wajib pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh 

setelah mengikuti tax amnesty, g)wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty 

dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyelidikan dan penagihan pajak, h) tax 

amnesty memberikan kesempatan kepada masyarakat yang secara suka rela 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, i) tax amnesty memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk menyampaikan 

pembetulan SPT, j) Wajib pajak hatus mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP untuk mengikuti Tax amnesty. 

Pengetahuan Pajak a) masyarakat mengetahui cara mengisi SPT dengan benar, 

membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, b) 

masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang 

ditanggung, c) saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang 

saya bayarkan, d) masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan dan sarana umum bagi masyarakat, 
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e)pengetahuan tentang cara mengisi SPT akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, f) saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan daerah, g) pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan 

mudah diperoleh dari media massa (seperti telivisi, dan radio), spanduk, reklame, 

dan media cetak lainnya. 

Pelayanan Perpajakan a) petugas pajak sudah bekerja secara professional untuk 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak, b) petugas sanggup dalam melaksanakan 

tugasnya, c) petugas selalu menindak lanjutin pengaduan dari masyarakat dengan 

cepat, d) petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehigga 

dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, e) petugas 

pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak, f) petugas 

memberikan perhatian terhadap masalah yang alami wajib pajak terkait 

pembayaran pajak, g) fasilitas fisik ( ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll ) di 

kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik, h) saya merasa nyaman dengan 

fasilitas fisik ( ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll ) yang tersedia di kantor 

pelayanan pajak. 
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3.2.1. Indikator Variabel Penelitian  

Variabel Indikator 

Pengampunan 

X1 

Program 

Sosialisasi 

Kepatuhan WP 

Pembebasan WP 

Pendaftaran NPWP 

Pembetulan SPT kepada NPWP 

Pengetahuan Pajak 

X2 

Pengetahuan pajak 

Kopensasi Pajak 

Pelayanan Perpajakan 

X3 

Petugas pajak 

Fasilitas KPP 

Kepatuhan WP Wajib Pajak 

Pengawasan dilakukan KPP 

 Sumber: Peneliti 

3.3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Karangpilang Surabaya yang 

beralamat di Jalan Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, 

Kota Surabaya. Berdasarkan lokasi dan situs penelitian yang dipilih. Peneliti bisa 

mendapatkan data dengan responden di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016 : 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di KPP Pratama 

Sukomanunggal Surabaya, karena tidak semua Wajib Pajak mengetahui cara 

mengisi Surat Pemberitahuan. 
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3.4.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekendar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang 

dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu.  

Teknik pengambilan sampel wajib pajak dengan metode convenience 

sampling, dimana menurut Zahidah (2010), yakni metode pemilihan sampel 

berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi 

yang datanya mudah diperoleh peneliti dengan teknik pengambilan sampel Non 

Probability Sampling yaitu Teknik pengambilan sampel secara acak. Responden 

yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak di KPP Pratama 

Sukomanunggal Surabaya. Jadi dalam penelitian ini, pengambil sampel berjumlah 

30 orang Wajib Pajak. 

3.5. Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

3.5.1. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, maka penelitian 

menggunakan 2 cara : 

1. Studi Keperpustakaan 

Penelitian dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori 

kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian 

yang dilakukan. Data diambil dari buku, artikel, jurnal, peneliti terdahulu. 
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2. Studi Lapangan  

Dalam penelitian ini penulis mengambil data secara langsung pada 

obyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara yaitu : 

Kuisioner 

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan kertas dengan berisikan pertanyaan tentang 

variabel-variabel yang diteliti. 

3.5.2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode 

pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan 

pada langkah penelitian selanjutnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan peneliti dalam 

menggunakan metode pengumpulan data secara lebih mudah. 

3.6. Teknik Keabsahan Data 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa item-item 

pertanyaan pada penelitian ini valid. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi 

dibawah 0,05. Sedangkan berdasarkan nilai alpha cronbach menunjukkan bahwa 

besarnya nilai cronbach alpha pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar 

dari 0,60, dengan demikian item-item pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian dinyatakan reliable (Ghozali, 2011:108). 

3.7. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. 
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3.7.1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi (hubungan) yang kuat 

antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga 

variabel bebas semuanya kurang dari 10 dan tolerance > 0,1, jadi dapat 

disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas. Sehingga model regresi 

tersebut dikatakan baik. 

3.7.2. Uji Heteroskedastisitas  

 Menurut Ghozali (2013: 139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamat ke pengamat lain. Jika variance dari residual satu pengaman ke 

pengamat lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini 

menghimpunan data yang mewakili berbagai ukuran. 

3.7.3. Analisis Liner Berganda 

Menurut Ghozali (2016:96) regresi linear berganda yaitu mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian 

ini terdapat variabel bebas lebih dari satu sehingga peneliti menggunakan 

persamaan regresi linear berganda, yaitu: 

 

 

  



27 
 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + € 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

X1 = Pengaruh Pengampunan 

X2 = Pengetahuan Pajak 

X3 = Pelayanan Perpajakan  

€ = error 

3.8. Uji Hipotesis  

3.8.1. Pengujian Pengaruh Simultan dengan Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji kesesuaian model regresi linier berganda. Uji 

ini dilakukan untuk menguji pengaruh simultan antara pengampunan (X1), 

pengetahuan pajak (X2), pelayanan perpajakan (X3) sebagai variabel independent 

(bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen (terikat). 

Langkah dalam uji F adalah : 

 Merumuskan hipotesis. Dalam uji F ini akan digunakan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0 : b1…b2 = 0 (seluruh variabel tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kewajiban pajak secara Bersama-sama). 

H1 : b1…b2 ≠ 0 (seluruh variabel memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kewajiban pajak secara Bersama-sama). 
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 Menetapkan besarnya Ftabel dengan ketentuan nilai level of significance (α) 

yaitu sebesar 0,05, kemudian dibandingkan dengan Fhitung. 

 Mengambil keputusan 

1. Jika nilai Fhitung menurut hasil perhitungan lebih besar daripada nilai 

Ftabel (Fhitung > Ftabel), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Jika nilai Fhitung menurut hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai 

Ftabel (Fhitung< Ftabel), maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

3. Jika nilai signifikan dalam print out hasil olahan data SPSS dalam 

komputer < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

4. Jika nilai signifikan dalam print out hasil olahan SPSS dalam komputer 

> 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

3.8.2. Pengujian Pengaruh Parsial dengan Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial antara 

pengampunan (X1), pengetahuan pajak (X2), pelayanan perpajakan (X3) sebagai 

variabel independent (bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel 

dependen (terikat). 

Kriteria pengujian dengan uji t adalah membandingkan tingkat signifikasi dari 

nilai t (α = 0,05) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika tingkat signifikasi uji t  ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya terdapat pengaruh parsial yang signifikan pengampunan (X1), 

pengetahuan pajak (X2), pelayanan perpajakan (X3) sebagai variabel 

independent (bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)sebagai variabel 

dependen (terikat). 
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2. Jika tingkat signifikasi uji t  ≥ 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya terdapat pengaruh parsial yang signifikan pengampunan (X1), 

pengetahuan pajak (X2), pelayanan perpajakan (X3) sebagai variabel 

independent (bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel 

dependen (terikat). 
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BAB 4  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Diskripsi Lokasi / Obyek Penelitian  

4.1.1.1. Lokasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal berlokasi di 

Jl.Bukit Golf No.1, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60226, 

Indonesia Nomor telp.0317347234. dengan jam operasional sebagai berikut : 

Senin sampai Jumat : 08.00 – 16.00 sore. 

4.1.1.2. Tentang KPP Surabaya Sukomanunggal 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 tahun 2001 tanggal 02 Juli 

2001 tentang kedudukan , Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan yang kemudian dijabarkan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 

67/PMK.01/2008 dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KPP 

Pratama dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan system administrasi 

perpajakan modern dengan berbagai karakteristik antara lain : 

 Organisasi berdasarkan fungsi 

 System informasi yang terintegrasi 

 SDM yang kompeten 

 Sarana kantor yang memadai 

 Tata kerja yang transparan 
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Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertanggung jawab untuk 

melaksanakan fungsi penyuluhan , pelayanan dan pengawasan (pemeriksaan dan 

penagihan) untuk semua jenis pajak (PPh,PPn, dan pajak lainnya) dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi 

pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPP, Karikpa dan Kanwil 

dilaksanakan KPP Pratama oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, sedangkan fungsi 

pemeriksaan buku permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh 

Karikpa dan Kanwil dalam organisasi baru dilakukan Kanwil oleh Pejabat 

Fungsional Penyidik. 

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 

tanggal 05 November 2007 tentang penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat 

mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan kanwil DJP Jawa 

Timur 1, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya telah berubah menjadi suatu 

KPP modern dengan menerapkan system administrasi perpajakan modern. 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Modern (Pratama) adalah 

berdasarkan Fungsi-debirokratisasi untuk pelayanan yang merupakan 

penggabungan dari KPP, KPPPBB dan Karikpa yang melayani semua jenis pajak 

(PPh, PPn dan PTLL, PBB dan BPHTB). Prinsip utama penggabungan KPP, 

KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya 

tanpa membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP 

Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi 

yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama, Susunan 

Oraganisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 terdiri dari : 

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

3. Seksi Pelayanan 
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4. Seksi Penagihan 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi ( I - IV) 

6. Seksi Pemeriksaan 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

8. Kelompok Fungsional 

4.1.1.3. Visi  

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi 

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. 

4.1.1.4. Misi 

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil. 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional. 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

4.1.1.5. Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah sebagai berikut :  

 Kecamatan Benowo meliputi kelurahan : Kandangan, Klakah Rejo, 

Romokalisari, Sememi, Tambak Osowilangon. 

 Kecamatan Lakarsantri meliputi kelurahan : Bangkingan, Jeruk, 

Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut. 

 Kecamatan Pakal meliputi kelurahan : Babat Jerawat, Benowo, Pakal, 

Sumber Rejo, Tambak Dono. 

 Kecamatan Sambikerep meliputi kelurahan : Bringin , Lontar, Made, 

Sambikerep. 
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 Kecamatan Sukomanunggal meliputi kelurahan : Putat Gede, Simomulyo, 

Sono Kwijenan, Sukomanunggal, Tanjungsari. 

Kecamatan Tandes meliputi kelurahan : Buntaran, Balongsari, Bibis, 

Banjarsugihan, Gadel, Gedang Asin, Karangpoh, Manukan Kulon, Manukan 

Wetan, Tandes, Tandes Kidul, Tandes Lor, Tuabanan. 

4.1.1.6. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang berada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal berlokasi di Jalan Bukit Darmo Golf 

No. 1 Surabaya. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner 

penelitian secara langsung kepada responden yang berada di KPP Pratama 

Surabaya Sukomanunggal. Penyebaran serta pengambilan kuisioner dilaksanakan 

mulai tanggal 9 juli -19 Juli 2020. Kuisioner yang dibagikan berjumlah 100 buah 

dan jumlah yang tidak diisi responden 65 buah, kuisioner yang diisi oleh 

responden sebanyak 35 buah. 

Tabel 4.1 

Tingkat Pengambilan Kuisioner 

Keterangan Jumlah Data 

Jumlah kuisioner yang disebarkan ke responden 100 

Jumlah kuisioner yang tidak diisi reponden 65 

Jumlah kuisioner yang diisi responden 35 

Jumlah pertanyaan kuisioner X1,X2,X3,Y 32 

Sumber: hasil dengan excel 2010 

4.1.1.7. Struktur Organisasi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal  

Bagan struktur organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 

 

Sumber: Struktur Organisasi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. 

 Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam 

struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa 

melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggungan jawaban apa yang dikerjakan. 

 Berdasarkan struktur organisasi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 

berikut ini diskripsi uraian tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

bagian adalah sebagai berikut: 

1. Kepala kantor mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan 

dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak 

langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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2. Sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan 

pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, 

pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode 

etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

3. Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada 

kepala kantor, berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan, berkoordinasi 

dengan seksi pemeriksaan dan seksi ekstensifikasi. 

4. Seksi pengolahan data dan informasi (Seksi PDI) mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan 

dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, 

pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta pengelolaan kinerja organisasi. 

5. Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. 

6. Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 

usulan penghapusan piutang pajak, serta penympanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

7. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan , pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, 

penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh 

petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepada kantor. 

8. Seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon I-IV) mempunyai tugas 

melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan 

pembetulan ketetapan pajak, bimbingan/konsultasi teknis perpajakan 
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kepada Wajib Pajak, usulan penguranga Pajak Bumi dan Bangunan, 

pengawasan, kepatuhan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, 

analisis kinerja wajib pajak. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam 

melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. 

9. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basi data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, 

serta penyuluhan perpajakan.  

10. Account Representative melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, 

bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan 

evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan ang berlaku, memberikan 

informasi perpajakan. 

4.1.2. Diskripsi Responden 

 Data responden yang disajikan adalah mengenai karakteristik responden 

yang meliputi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur reponden, 

pendidikan, dan pekerjaan. 

1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 Karakteristik reponden yang dijadikan sampel, berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki Laki 26 74.3 74.3 74.3 

Perempuan 9 25.7 25.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Sumber: hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan table diatas bahwa mayoritas responden, pria sebesar 26 

orang atau 74.3%, sedangkan responden wanita sebesar 9 atau 25.7%. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden yang melakukan kewajiban wajib 

pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, yaitu Pria. 

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Karakteristik reponden yang dijadikan sampel, berdasarkan jenis umur 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<30 2 5.7 5.7 5.7 

41-50 14 40.0 40.0 45.7 

30-40 15 42.9 42.9 88.6 

>50 4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Sumber: hasil SPSS Statistik 21 
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 Dari tabel diatas diketahui bahwah jumlah responden yang berumur antara 

<30 sebanyak 2 orang atau 5.7%, yang berumur antara 41-50 sebanyak 14 orang 

atau 40.0%, yang berumur 30-40 sebanyak 15 orang atau 42.9%, dan responden 

yang berumur >50 sebanyak 4 orang atau 11.4% dari total responden.  

 

3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Karakteristik reponden yang dijadikan sampel, berdasarkan jenis 

pendidikan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SMA/SM

K 

24 68.6 68.6 68.6 

S1 11 31.4 31.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Sumber: hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tingkat Pendidikan responden bahwa 

responden dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK berjumlah 24 responden atau 

68.6%, responden dengan tingkat Pendidikan S1 berjumlah 11 responden atau 

31.4%. Hal ini membuktikan bahwa responden yang melakukan kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal rata-rata adalah wajib pajak yang 

tingkat Pendidikan SMA/SMK. 

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan  

Karakteristik reponden yang dijadikan sampel, berdasarkan jenis pekerjaan 

responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Deskripsi Responden Berdasarkan  Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pegawai Negeri 3 8.6 8.6 8.6 

Pegawai 

Swasta 

32 91.4 91.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Sumber: hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan jumlah 32 responden 91.4% bekerja sebagai pegawai swasta, responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri berjumlah 3 responden atau 

8.6%. 

5. Deskripsi Statistik 

Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum 

tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk 

melihat karakteristik data yang kita peroleh. Statistik deskriptif lebih berhubungan 

dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan 

tersebut. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah data yang diteliti 

sebanyak 35 observasi, dalam statistik deskriptif terdapat nilai minimum dan 

maksimum, nilai mean, serta tingkat penyimpangan penyebaran (standar deviasi) 

dari variabel-variabel yang di teliti. Tabel Berikut ini merupakan analisis statistic 

deskriptif dari variabel penelitian yang meliputi Pengaruh Pengampunan, 

Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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Tabel 4.6 

Deskripsi Statistik 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

TOTAL_X1 35 23 46 41.63 3.889 

TOTAL_X2 35 22 33 28.77 2.568 

TOTAL_X3 35 28 41 37.71 3.092 

TOTAL_Y 35 18 29 25.03 2.584 

Valid N 

(listwise) 

35     

Sumber: hasil SPSS Statistik 21 

1. N atau jumlah data yang valid (sah untuk diproses) adalah 35 responden, 

sedangkan yang hilang (missing) adalah nol. Berarti semua data tentang 

Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukomanunggal. 

2. Minimum, data minimum atau nilai data paling kecil untuk variabel 

Pengaruh Pengampunan dari total 10 indikator pernyataan adalah 23, data 

minimum jawaban responden pada variabel Pengetahuan Pajak dari total 7 

indikator pernyataan adalah 22, sedangkan data minimum pada variabel 

Pelayanan Perpajakan dari total 9 indikator pernyataan adalah 28. Data 

minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari total 6 indikator 

pernyataan adalah 18. 

3. Maximum, data maksimum atau nilai data paling besar untuk variabel 

Pengaruh Pengampunan dari total 10 indikator pernyataan adalah 46, data 

maksimum jawaban responden pada variabel Ketegasan dari total 7 

indikator pernyataan adalah 33, sedangkan data maksimum jawaban 

responden pada variabel Himbauan dari total 9 indikator pernyataan adalah 

41. Data maksimum jawaban responden pada variabel kewajiban wajib 

pajak dari total 6 indikator pernyataan adalah 29. 
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4. Mean dan Std. Deviation, Data Mean (nilai rata-rata) untuk variabel 

Pengaruh Pengampunan dari total 10 indikator pernyataan adalah 41.63, 

dan Std.Deviation (tingkat sebaran data) sebesar 3.889, Data Mean untuk 

variabel Pengetahuan Pajak dari total 7 indikator pernyataan adalah 28.77, 

dan Std.Deviation sebesar 2.568, sedangkan Data Mean untuk variabel 

Pelayanan Perpajakan dari total 9 indikator pernyataan adalah 37.71, dan 

Std.Deviation sebesar 3.092. Data Mean jawaban responden variabel 

Kewajiban Wajib Pajak dari total 6 indikator pernyataan adalah sebesar 

25.03 dan Std. Deviation sebesar 2.584. 

4.1.3. Diskripsi Variabel Penelitian 

 Data yang terkumpul dengan menggunakan instrument dalam bentuk 

daftar pernyataan yang disajikan dalam bentuk kuisioner. Dalam data tersebut 

telah dikelompokan dalam data umum yang berupa data umum responden dan 

data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pada data variabel penelitian 

terdiri dari tiga kelompok pertanyaan yaitu Pengaruh Pengampunan (X1), 

Pengetahuan Pajak (X2), Pelayanan Perpajakan (X3), dan Kepatuahan Wajib 

Pajak (Y). 

1. Deskripsi Variabel Pengaruh Pengampunan 

Deskripsi jawaban responden mengenai Pengaruh Pengampunan disajikan 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 

Jawaban Responden untuk variabel Pengaruh Pengampunan 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Responden 

Mean 
STS TS KS S SS 

X1.1 0 0 3 23 9 4.17 

X1.2 0 3 4 25 3 3.80 

X1.3 0 2 6 19 8 3.94 

X1.4 1 0 3 19 12 4.17 

X1.5 0 0 2 21 12 4.29 

X1.6 1 1 2 16 15 4.23 

X1.7 0 0 3 19 13 4.31 

X1.8 0 1 2 24 8 4.11 

X1.9 0 0 1 22 12 4.31 

X1.10 0 0 1 22 12 4.29 

Total Rata-rata Pengampunan 4.16 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan tabel diatas diketahui secara keseluruhan rata-rata dari 

variabel Pengaruh Pengampunan (X1) sebesar 4.16 terletak pada kategori Setuju. 

2. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak  

Deskripsi jawaban responden mengenai pengetahuan pajak disajikan pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.8 

Jawaban responden untuk variabel Pengetahuan Pajak 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

Mean 

STS TS KS S SS 

X2.1 0 0 12 19 4 3.77 

X2.2 0 2 10 16 7 3.80 

X2.3 0 1 2 19 13 4.26 

X2.4 0 0 2 25 8 4.17 

X2.5 0 1 3 17 14 4.26 

X2.6 0 0 1 22 12 4.31 

X2.7 0 0 2 24 9 4.20 

Total Rata-rata Pengetahuan Pajak 4.11 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan tabel diatas diketahui secara keseluruhan rata-rata dari 

variabel Pengetahuan Pajak (X2) sebesar 4.11 terletak pada kategori Setuju. 

3. Deskripsi Pelayanan Perpajakan 

Deskripsi jawaban responden mengenai pelayanan perpajakan disajikan 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Jawaban responden untuk variabel Pelayanan Perpajakan 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Responden 

Mean 
STS TS KS S SS 

X3.1 0 0 9 21 5 3.97 

X3.2 0 0 4 26 5 4.03 

X3.3 0 2 7 20 6 3.86 

X3.4 1 1 1 21 11 4.14 

X3.5 0 0 0 16 19 4.54 

X3.6 0 0 4 15 16 4.34 

X3.7 0 1 2 18 14 4.29 

X3.8 0 0 3 21 11 4.23 

X3.9 0 0 1 22 12 4.31 

Total Rata-rata Pelayanan Perpajakan 4.19 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan tabel diatas diketahui secara keseluruhan rata-rata dari 

variabel Pelayanan Perpajakan (X3) sebesar 4.19 terletak pada kategori Setuju. 

4.  Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Deskripsi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak disajikan 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10 

Jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator 
Frekuensi Jawaban Responden 

Mean 
STS TS KS S SS 

Y.1 0 0 1 25 9 4.23 

Y.2 0 1 2 24 8 4.14 

Y.3 0 1 3 22 9 4.11 

Y.4 0 0 3 21 11 4.23 

Y.5 1 1 6 17 10 3.97 

Y.6 0 0 2 19 14 4.34 

Total Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak 4.17 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Berdasarkan tabel diatas diketahui secara keseluruhan rata-rata dari 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4.17 terletak pada kategori Setuju. 

4.1.4. Hasil Analisis Data 

4.1.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrument atau item-item pertanyaan dalam mengukur objek yang memiliki 

tujuan untuk mengungkapkan sesuatu (Prayitno,2012). Suatu instrument dapat 

dikatakan valid apabila memiliki nilai pearson correlation lebih besar dari 0,30 

(Ghozali, 2013). Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknyya 

suatu kuisioner. Jika r hitung > r table berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung 

< r table berarti item tidak valid (Ghozali, 2013). Hasil r hitung kita bandingkan 

dengan r table dimana df=n-2 dengan sig 5% (Sujarweni 2015). Hasil uji validitas 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PENGAMPUNAN 

X1.1 0.402 0.349 VALID 

X1.2 0.519 0.349 VALID 

X1.3 0.549 0.349 VALID 

X1.4 0.757 0.349 VALID 

X1.5 0.406 0.349 VALID 

X1.6 0.756 0.349 VALID 

X1.7 0.528 0.349 VALID 

X1.8 0.665 0.349 VALID 

X1.9 0.529 0.349 VALID 

X1.10 0.472 0.349 VALID 

PENGETAHUAN PAJAK 

X2.1 0.624 0.349 VALID 

X2.2 0.679 0.349 VALID 

X2.3 0.475 0.349 VALID 

X2.4 0.588 0.349 VALID 

X2.5 0.557 0.349 VALID 

X2.6 0.530 0.349 VALID 

X2.7 0.509 0.349 VALID 

PELAYANAN 

PERPAJAKAN 

X3.1 0.564 0.349 VALID 

X3.2 0.357 0.349 VALID 

X3.3 0.450 0.349 VALID 

X3.4 0.703 0.349 VALID 

X3.5 0.442 0.349 VALID 

X3.6 0.702 0.349 VALID 

X3.7 0.494 0.349 VALID 

X3.8 0.609 0.349 VALID 

X3.9 0.451 0.349 VALID 

 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK 

Y.1 0.598 0.349 VALID 

Y.2 0.700 0.349 VALID 

Y.3 0.672 0.349 VALID 

Y.4 0.662 0.349 VALID 

Y.5 0.642 0.349 VALID 

Y.6 0.667 0.349 VALID 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 
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Ketentuan berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh 

item pernyataan mengenai Pengaruh Pengampunan (X1), Pengetahuan Pajak (X2) 

dan Pelayanan Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang 

berjumlah 32 item. Berdasarkan perbandingan antara nilai rhitung dengan rtabel 

maka dapat disimpulkan bahwa semua butir soal untuk X dan Y adalah valid. 

4.1.4.2. Uji Relibilitas 

Dalam SPSS diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Conbarch Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011:48) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach alpha > 0,6 Keterangan 

X1 0.764 > 0.6 Reliabel 

X2 0.640 > 0.6 Reliabel 

X3 0.682 > 0.6 Reliabel 

Y 0.719 > 0.6 Reliabel 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan tabel diatas menunjukkan Cronbach Alpha pada 

setiap variabel nilainya lebih besar dari 0.6 dengan demikian item-item pertanyaan 

yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel dan kuisioner penelitian 

dapat dikatakan sebagai alat ukur yang konsisten. 

4.1.4.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Kolmogorov-Smirnov 

dalam melakukan uji normalitas data. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.70567157 

Most Extreme Differences 

Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z .548 

Asymp. Sig. (2-tailed) .925 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0.925 

lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi 

normal. 

4.1.4.4. Uji Heteroskesdastisitas 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji 

heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, 

yaitu ZPRED (sumbu X) dengan residualnya SRESID (sumbu Y). Apabila titik-

titik menyebar secara acak dan tersebut baik di atas maupun di bawah angka 0 

(nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan 

variabel bebas. (Imam Ghozali, 2013:139-140). 

 

 



49 
 

 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan pada gambar diatas bahwa titik-titik hasil 

pengolahan data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak 

membentuk pola tertentu sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, terjadi homoskesdatisitas. Sehingga model 

regresi layak dipakai untuk mendeteksi terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 

 

4.1.4.5. Uji Multikoloniearitas 

Menurut Ghozali (2016;103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai 40 

tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel independen. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan 

tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya 

ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang 

dipengaruhi dengan variabel dependen.  
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Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas 

yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF diatas 10. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikoloniearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance > 0.1 VIF < 10 

1 (Constant)   

X1 .491 2.036 

X2 .657 1.522 

X3 .571 1.751 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan tabel diatas bahwa variabel Perngaruh 

Pengampunan (X1) mempunyai nilai tolerance sebesar 0.491 dan VIF sebesar 

2.036, variabel Pengetahuan Pajak (X2) mempunyai nilai tolerance 0.657 dan VIF 

sebesar 1.522 dan variabel Pelayanan Perpajakan (X3) mempunyai nilai tolerance 

0.571 dan VIF sebesar 1.751 Maka dapat disimpulkan bahwa nilai VIF pada 

ketiga variabel bebas semuanya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas telah terpenuhi. 
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4.1.4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda. Hal ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-

variabel bebas (independent) yaitu pengaruh tingkat pengampunan, pengetahuan 

dan pelayanan perpajakan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan 

wajib pajak. Besarnya pengaruh variabel independent dengan dependen secara 

Bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil regresi sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.047 4.228  -.011 .991 

X1 -.145 .112 -.219 -1.294 .205 

X2 .317 .147 .315 2.155 .039 

X3 .583 .131 .698 4.451 .000 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan tabel diatas merupakan hasil regresi linier berganda 

dapat diketahui antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y= -0.047+ -0.145X1 + 0.317X2 + 0.583X3 + e 
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Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

X1 = Pengaruh Pengampunan 

X2 = Pengetahuan Pajak 

X3 = Pelayanan Perpajakan 

 

Penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah : 

α= Konstanta = -0.047 

Artinya jika variabel X1, X2 dan X3 = 0, maka nilai variabel terikat (Y) adalah       

-0.047.  

β1 =Koefisien Regresi Pengaruh Pengampunan (X1)  

Artinya jika X1 berubah satu satuan, maka Y akan berubah sebesar -0.145 dengan 

anggapan lainnya tetap 

β2 = Koefisien Pengetahuan Pajak (X2)  

Artinya jika X2 berubah satu satuan, maka Y akan berubah sebesar 0.317 

dengan anggapan lainnya tetap. 

β2 = Koefisien Pelayanan Perpajakan (X3) 

Artinya jika X3 berubah satu satuan, maka Y akan berubah sebesar 0.583 

dengan anggapan lainynya tetap. 

4.1.4.7. Uji Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) pada nantinya akan mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinannya adalah antara 0 dan 1, dimana nilai R
2 

yang kecil atau mendekati 0 

berarti kemampuan akan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai yang besar atau mendekati 1 
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berarti variabel-variabel independent tersebut memberikan hampir semua dari 

informasi yang dibutuhkanuntuk memprediksi variabel dependen Ghozali, (2016). 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .751
a
 .564 .522 1.786 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien 

Determinasi (R Square) variabel penelitian adalah sebesar 0.564. Ini mengandung 

arti bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pengaruh Pengampunan (X1), 

Pengetahuan Pajak (X2) dan Pelayanan Perpajakan (X3) dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang berada di KPP 

Pratama Surabaya Sukomanunggal sebesar 0.564 atau 56.4%. sedangkan 

selebihnya sebesar 43.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri 

dari Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perpajakan 

mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang 

berada di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

4.1.4.8. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai 

probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis 

yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan 

tidak signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.047 4.228  -.011 .991 

TOTAL_X

1 

-.145 .112 -.219 -1.294 .205 

TOTAL_X

2 

.317 .147 .315 2.155 .039 

TOTAL_X

3 

.583 .131 .698 4.451 .000 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan hasil hipotesis dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian hipotesis (X1) mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0.205 > 

0.05 dan nilai tHitung -1.294 < tTabel 2.039. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap 

Y. 

2. Pengujian hipotesis (X2) mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0.039 > 

0.05 dan nilai tHitung 2.155 < tTabel 2.039. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. 

3. Pengujian hipotesis (X3) mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0.000 > 

0.05 dan nilai tHitung 4.451 < tTabel 2.039. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. 
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4.1.4.9. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara keseluruhan. Pada uji F dilakukan berdasarkan nilai 

probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak, artinya 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap variabel 

dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05 maka Ho diterima, 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari varaiabel independent terhadap 

variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini:  

Tabel 4.18 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128.055 3 42.685 13.377 .000
b
 

Residual 98.917 31 3.191   

Total 226.971 34    

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1 

Sumber : hasil SPSS Statistik 21 

Ketentuan berdasarkan diatas dapat diketahui F hitung sebesar 13.377 

dengan taraf signifikasi sebesar 0.000 < 0.05 maka variabel Pengampunan (X1), 

Pengetahuan Pajak (X2) dan Pelayanan Perpajakan (X3) secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  
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4.2. Pembahasan 

 Menurut pembahasan hasil penelitian adalah suatu penegasan dan 

sekaligus sebagai pembenar atas hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini, 

jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 35 responden yang merupakan wajib 

pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. 

Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa untuk 

pengaruh pengampunan terhadap kepatuhan wajib pajak rata-rata yang diperoleh 

sebesar 41.63, pengetahuan pajak rata-rata sebesar 28.77, sedangkan pelayanan 

perpajakan sebesar 37.71. jadi dalam pengujian ini menunjukkan bahwa faktor 

pengaruh pengampunan yang lebih dominan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. 

Sedangkan hasil uji regresi linier berganda untuk variabel pengaruh 

pengampunan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0.145 dengan 

standard error sebesar 0.112, untuk variabel Pengetahuan Pajak (X2) sebesar 

0.317dengan standard error sebesar 0.147 dan Pelayanan Perpajakan (X3) sebesar 

0.583 dengan standard error 0.131 sedangkan untuk nilai konstanta sebesar              

-0.047, bararti untuk variabel Pengaruh Tingkat Pengampunan tidak berpengaruh, 

Pengetahuan dan Pelayanan dianggap konstan sehingga dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib 

pajak akan meningkat jika didukung dengan Pengetahuan Pajak dan Pelayanan 

Perpajakan dalam Kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 

13.377 dengan taraf signifikasi sebesar 0.000 < 0.05 maka variabel Pengaruh 

Pengampunan (X1), Pengetahuan Pajak (X2) dan Pelayanan Perpajakan (X3) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  
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Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.17 Dapat diketahui uji t dari 

ketiga variabel bebas sebagai berikut : 

1. Pengaruh Pengampunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Hasil dari perhitungan yang di lakukan Pengaruh Pengampunan diperoleh 

nilai t hitung -1.294  < 2.039. Nilai signifikan sebesar 0.205 > 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh 

Pengampunan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang 

menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil dari perhitungan yang di lakukan Pengetahuan Pajak diperoleh nilai t 

hitung 2.155 < 2.039. Nilai signifikan sebesar 0.039 > 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014), Murdliatin et 

al., (2015), Zuhdi et al., (2015) yang menyatakan pengetahuan perpajakan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil dari perhitungan yang di lakukan Pelayanan Perpajakan diperoleh 

nilai t hitung 4.451 < 2.039. Nilai signifikan sebesar 0.000 > 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan 

Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang 

menyatakan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yudharista 

(2014), Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni (2015) yang 
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menyatakan pelayanan pepajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa belum mendapatkan 

pelayanan yang cukup baik dari pihak pelayanan. 

4. Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan 

secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Hasil dari perhitungan uji F terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel pengaruh pengampunan, pengetahuan pajak, pelayanan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai F hitung sebesar 13.37 > F tabel 

2.91 dengan nilai signifikan 0.000 > 0.05 yang menunjukan bahwa berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

pengampunan, pengetahuan pajak, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal. 

Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hasil penelitian Uji Deskripsi menunjukan bahwa untuk 

Pengaruh Pengampunan berpengaruh lebih dominan dari pada 

Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Selain itu, dalam Uji Regresi Pengaruh Pengampunan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 

sedangkan Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Pengaruh pengampunan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan H1 tidak diterima. 

3. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini dibuktikan dengan  H2 di terima. 

4. Pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan H3 di terima. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Petugas pajak disarankan untuk memberikan penyuluhan ataupun secara 

rutin kepada wajib pajak terkait peraturan perpajakan untuk terus 

meningkatkan pengampunan pajak dan pengetahuan tentang pajak. 
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2. Petugas pajak diharapkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas 

kepada wajib pajak dengan bersikap ramah, adil, jujur, sehingga wajib 

pajak merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.  
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