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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan pada KPP di kota 

Bandung melalui pengaruh biaya kepatuhan dan pengetahuan pajak. Adapun yang 

menjadi gambaran umum responden meliputi usia, jenis kelamin dan pendidikan. 

Kuesioner disebarkan sebanyak 100 eksemplar. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden dalam penelitian ini, 

berikut akan diuraikan pengelompokkan responden berdasarkan: usia, jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Dari 100 responden yang diteliti, maka 

dapat diketahui karakteristik responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

20 - 25 tahun 9 9.00 

26 - 35 tahun 31 31.00 

36- 45 tahun 39 39.00 

>45 tahun 14 14.00 

Total 100 100% 

  Sumber :Data kuesioner yang telah diolah 

 



55 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dari 100 orang responden yang menjadi 

objek penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara 

36- 45 tahun yaitu sebanyak 39.00%, 20 – 25 tahun sebanyak 9.00%, 26 - 35 

tahun sebanyak 31.00% sedangkan responden >45 tahun sebanyak14.00%. 

Dengan demikian responden yang berusia antara 36- 45 tahun cenderung lebih 

banyak yang mengunjungi KPP di kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa 

usia tersebut tingkat pemahaman pajak sudah cukup matang baik dari segi 

pengetahuan, kesadaran maupun secara finansial. Karena umumnya masyarakat 

masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa 

sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, 

ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung 

dan melaporkannya.  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 69 69.00 

Perempuan  31 31.00 

Total 100 100% 

  Sumber :Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dari 100 orang responden yang menjadi 

objek penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah pria 

yaitu sebanyak 69.00% sedangkan perempuan 31.00%. Dengan demikian pria 

cenderung lebih banyak yang mengunjungi KPP di kota Bandung. Hal ini 

umumnya bagian pajak pada dilakukan oleh pria karena dianggap lebih mampu 

mengurus masalah pajak.  
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Usia Responden Frekuensi Persentase (%) 

SMP 5 5.00 

SMA 15 15.00 

Diploma 27 27.00 

Sarjana 53 53.00 

Total 100 100% 

  Sumber : Data kuesioner yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, Dari 100 orang responden yang menjadi 

objek penelitian, responden yang mempunyai Pendidikan SMP sebanyak 5.00% 

responden dengan Pendidikan SMA sebanyak 15.00%, responden dengan 

pendidikan Diploma sebanyak 27.00% dan responden dengan Pendidikan sarjana 

sebanyak 53.00%. Dengan demikian responden dengan Pendidikan sarjana 

merupakan responden yang paling banyak mengunjungi KPP di kota Bandung. 

Hal ini karena perusahaan lebih banyak menerapkan orang-orang yang mengurus 

pajak berpendidikan sarjana karena dinilai lebih paham dan mengetahui peraturan 

pajak.  

Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka kriteria 

penilaian dari jawaban responden dibuat sebagai berikut: 

Sangat setuju (SS)      diberi bobot nilai 5 

Setuju  (S)      diberi bobot nilai 4 

Cukup setuju (CS)    diberi bobot nilai 3 

Tidak setuju (TS)    diberi bobot nilai 2 

Sangat Tidak setuju (STS)   diberi bobot nilai 1 
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Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk 

menentukan panjang kelas interval, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Di mana : 

P  = Panjang kelas interval 

 Rentang = Data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas  = 5 

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah : 

P =  
5

15 
 = 0.8 

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut : 

1.00 – 1.80 = Sangat Rendah / Sangat Tidak Setuju 

1.80 – 2.60 = Rendah/ Tidak Setuju 

2.60 – 3.39 = Cukup Tinggi /Cukup Setuju 

3.40 – 4.20 = Tinggi / Setuju 

4.20 – 5.00 = Sangat Tinggi / Sangat Puas 

 

 

 

 

 

Interval KelasBanyak 

 Rentang
  P 
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Berikut ini jumlah sampel anggota KPP di Kota Bandung yang dapat 

dilihat pada tabel berikut.                       Tabel 4.4 

Jumlah Sampel 

No Nama KPP Alamat Jumlah  

1 KPP Bandung 

Kareces 

Jl. Ibrahim Adjie No.372, 

Binong, Batununggal, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40275 

29 

2 KPP Pratama 

Bojonagara 

Jl. Terusan. Prof. DR. Sutami 

No.2, Sarijadi, Sukasari, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40151 

16 

3 
KPP Pratama 

Bandung 

Cibeunying 

Jl. Purnawarman No.21, 

Babakan Ciamis, Sumur 

Bandung, Kota Bandung, Jawa 

Barat 40117 

22 

4 

KPP Pratama 

Bandung Cicadas 

Jl. Soekarno Hatta No.781, 

Cisaranten Kulon, Arcamanik, 

Kota Bandung, Jawa Barat 

40292 

19 

5 KPP Pratama  

Tegal Lega 

Jl. Soekarno Hatta No.216, 

Babakan Ciparay, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40223 

14 

 

4.2 Tanggapan Responden mengenai Biaya Kepatuhan pada KPP di kota 

Bandung 

Berikut tanggapan responden terhadap Biaya Kepatuhan pada KPP di kota 

Bandung yang dituangkan dalam tabel berikut :  

Tabel 4.5 

Analisis  Responden Terhadap Biaya kepatuhan 

KPP di kota Bandung 

 

No Pernyataan SS S CS TS STS Total 
Rata-

rata 
Ket 

1 jumlah uang 

yang dikeluarkan 

untuk membayar 

honor konsultan 

pajak 

memberatkan 

bagi Wajib Pajak 

18 15 52 13 2 334 3.34 Cukup 
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2 Jumlah uang 

yang dikeluarkan 

untuk biaya 

fotokopi 

(pengarsipan 

dokumen 

perpajakan) 

memberatkan 

bagi Wajib Pajak 

31 39 15 5 10 376 3.76 Baik 

3 Waktu yang 

terpakai untuk 

membaca 

peraturan 

perpajakan dan 

memahaminya 

memberatkan 

bagi Wajib Pajak 

28 13 47 10 2 355 3.55 Baik 

4 waktu yang 

terpakai untuk 

pulang pergi ke 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

memberatkan 

bagi Wajib Pajak 

15 49 8 14 14 337 3.37 Cukup 

5 rasa cemas  

menunggu hasil 

pemeriksaan 

memberatkan 

bagi Wajib Pajak  

16 51 23 5 5 368 3.68 Baik 

 Jumlah 108 167 145 47 33 1770 17,70  

 Total 540 668 435 94 33 1770 3,54 Baik 

 Persentase 30,51 37,74 24,58 5,31 1,86 100    

Keterangan : 

1. Pada pernyataan nomor satu mengenai “jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membayar honor konsultan pajak memberatkan bagi Wajib Pajak” dapat 

dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju adalah 18 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 52 orang responden, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden dan yang menyatakan 
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sangattidak setuju sebanyak 2 orang responden. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah uang yang 

dikeluarkan untuk membayar honor konsultan pajak memberatkan bagi Wajib 

Pajak dikatakan cukup baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 334/100 = 3.34  

karena berada pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden keberatan apabila harus 

membayar honor konsultan pajak, karena dinilai memberatkan bagi Wajib 

Pajak. Dengan demikian KPP harus pasti dalam mengeluarkan angka yang 

harus dibayarkan kepada wajib pajak secara rinci sehingga tidak perlu lagi 

melakukan konsultasi pajak. 

2. Pernyataan selanjutnya mengenai “Jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya 

fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan bagi Wajib Pajak” 

dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju adalah 31 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 orang responden,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang responden dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

sebagian besar setuju bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya 

fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan bagi Wajib Pajak 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 376/100 = 3.76 berada pada interval 3.40 – 

4.19. Hal ini karena wajib pajak tidak diberitahukan sebelumnya untuk 

mengeluarkan biaya foto copy, selain dalam pengarsipan dokumen pajak, 
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wajib tidak mengetahuinya dengan jelas karena itu adalah bagian dari tugas 

para petugas pajak.  

3. Pernyataan nomor tiga mengenai “Waktu yang terpakai untuk membaca 

peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi Wajib Pajak” 

dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju adalah 28 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang 

responden, responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 47 orang 

responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang responden. Dari 100 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian 

besar responden setuju waktu yang terpakai untuk membaca peraturan 

perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi Wajib Pajak, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 355/100 = 3.55  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 

yang artinya baik. Para wajib pajak umumnya enggan untuk membaca aturan 

pajak, karena wajib pajak hanya mengetahui kewajiban apa yang harus 

dilakukannya berdasarkan kewajiban yang harus dipenuhinya, dengan 

demikian para petugas pajak harus simple dalam memberikan keterangan pada 

wajib pajak.  

4. Pada pernyataan nomor empat mengenai “waktu yang terpakai untuk pulang 

pergi ke Kantor Pelayanan Pajak memberatkan bagi Wajib Pajak” dapat 

dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 15 orang responden, 

diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 49 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 8 orang responden yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 14 orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 14 orang responden. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu yang terpakai untuk 

pulang pergi ke Kantor Pelayanan Pajak memberatkan bagi Wajib Pajak 

dinilai kurang baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 337/100 = 3.37  karena 

berada pada interval 2.60 – 3.39  yang artinya kurang baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa keberatan apabila harus 

pulang pergi ke Kantor Pelayanan Pajak karena informasi yang diberikan tidak 

efektif sehingga menyita waktu kerja atau kegiatan wajib pajak. Dengan 

demikian petugas pajak perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat 

sehingga wajib pajak akan membawa berkas sesuai dengan yang dibutuhkan. 

5. Pada pernyataan mengenai “rasa cemas menunggu hasil pemeriksaan 

memberatkan bagi Wajib Pajak” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 16 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 51 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 23 orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 

orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 

orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden merasa khawatir dan cemas menunggu hasil 

pemeriksaan wajib pajak, dilihat dari rata-rata skor yaitu 368/100 = 3.68  

karena berada pada interval 3.40 – 4.19. Dengan demikian untuk menghindari 

rasa cemas wajib pajak, maka petugas pajak sebelumnya perlu melakukan 

pemberitahuan besarnya pajak yang harus dibayarkan secara lengkap dan 
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terperinci sehingga tidak membuat cemas wajib pajak saat menunggu 

panggilan pajak. 

Dari tabel 4.4 diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.54, yang 

artinya rata-rata responden menjawab setuju pada pernyataan yang diajukan 

tentang biaya kepatuhan pada KPP di kota Bandung, karena berada pada interval 

3.40 – 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhanmenjadi perhatian 

penting bagi konsumen KPP di kota Bandung, dan terdapat beberapa elemen yang 

perlu diperhatikan karena memiliki nilai yang rendah. 

 

4.3 Tanggapan Responden mengenai Pengetahuan Pajak pada KPP di kota 

Bandung 

Berikut tanggapan responden mengenai Pengetahuan Pajak pada KPP di 

kota Bandung yang dituangkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 

Analisis  Responden mengenai  Pengetahuan Pajak pada KPP di kota 

Bandung 

 

No Pernyataan SS S CS TS STS Total 
Rata-

rata 
Ket 

1. Saya telah 

mengetahui 

ketentuan terkait 

kewajiban 

perpajakan yang 

berlaku 

13 50 6 12 19 326 3.26 Cukup 

2. Saya telah 

mengetahui 

seluruh 

peraturan 

mengenai batas 

waktu pelaporan 

12 43 18 9 18 322 3.22 Cukup 
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3. Saya paham 

dengan sistem 

perpajakan 

yangdigunakan 

saat ini 

(menghitung,me

mp erhitungkan, 

membayar dan 

melaporkan 

sendiri). 

16 35 13 7 29 302 3.02 Cukup 

4. Tarif pajak yang 

berlaku saat ini 

sudah sesuai 

15 50 23 7 5 363 3.63 Baik 

5. Saya tidak 

paham mengenai 

system 

perpajakan di 

Indonesia  

13 45 10 13 19 320 3.20 Cukup 

6. NPWP berfungsi 

sebagai identitas 

Wajib Pajak dan 

tiap wajib pajak 

harus 

memilikinya 

12 40 22 9 17 321 3.21 Cukup 

7 Pajak berfungsi 

sebagai sumber 

penerimaan 

negara terbesar 

13 45 28 12 2 355 3.55 Baik 

8 Pajak yang 

disetor dapat 

digunakan untuk 

pembiayaan oleh 

pemerintah 

16 54 18 10 2 372 3.72 Baik 

9 Salah satu fungsi 

pajak adalah 

sebagai sumber 

dana bagi negara 

untuk 

membiayai 

pengeluaran 

rutin negara 

15 55 12 16 2 365 3.65 Baik 

 Jumlah 125 417 150 95 113 3046 30.46  

 Total 625 1668 450 190 113 3046 3.38 Cukup 

 Persentase 20.52 54.76 14.77 6.24 3.71 100    
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Keterangan : 

1. Hasil pernyataan nomor satu “Saya telah mengetahui ketentuan terkait 

kewajiban perpajakan yang berlaku” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju adalah 13 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 50 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 6 orang responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

12 orang responden dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 

orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan responden telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban 

perpajakan yang berlaku dikatakan kurang baik, dilihat dari rata-rata skor 

yaitu 326/100 = 3.26  karena berada pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya 

kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya 

mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku karena 

kurangnya informasi yang didapatkan dari wajib pajak. 

2. Pada pernyataan nomor dua “Saya telah mengetahui seluruh 

peraturanmengenai batas waktu pelaporan” dapat dilihat bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju adalah 12 orang responden, diikuti responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 43 orang responden, yang menyatakan 

cukup setuju sebanyak 18 orang responden,  yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 9 orang responden dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 18 orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa responden telah mengetahui seluruh 

peraturanmengenai batas waktu pelaporan dinilai baik, dilihat dari rata-rata 
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skor yaitu 322/100 = 3.22 karena berada pada interval 2.60 – 3.39 yang 

artinya kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum 

sepenuhnya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan 

karena kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi dan kurangnya 

keingintahun wajib pajak terhadap peraturan pajak. Karena umumnya wajib 

pajak akan cari tahu peraturan wajib pajak setelah mendapatkan kesulitan. 

3. Pernyataan nomor tiga mengenai “Saya paham dengan sistem perpajakan yang 

digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri)” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju adalah 16 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 35 orang responden, responden yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 13 orang responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang 

responden dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 29 orang 

responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden  paham dengan sistem perpajakan 

yangdigunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri) sudah baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 302/100 = 

3.02  karena berada pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa wajib pajak belum paham dengan sistem perpajakan 

yang digunakan saat ini. Wajib pajak umumnya kurang memperhatikan 

system yang berlaku karena menilai bahwa kewajiban yang dilakukan satu 

tahun sekali sehingga adanya perubahan system akan tahu pada saat 

membayar pajak. 
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4. Pernyataan nomor empat mengenai “Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah 

sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 15 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 50 

orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 23 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dinilai baik, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 363/100 = 3.63  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 yang 

artinya baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengikuti informasi 

mengenai pajak sehingga tarif pajak yang diberlakukan dinilai sudah sesuai 

dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. 

5. Pernyataan nomor lima mengenai “Saya tidak paham mengenai system 

perpajakan di Indonesia” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju 13 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 45 orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 10 

orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden tidak paham mengenai system perpajakan di Indonesia dinilai baik, 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 320/100 = 3.20  karena berada pada interval 

2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. Hal ini karena mayoritas masyarakat 

tidak paham dengan system perpajakan di Indonesia karena kurangnya 
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informasi yang diberikan pada masyarakat. Masyarakat umumnya akan tahu 

dan sadar setelah mendapatkan surat panggilan wajib pajak. 

6. Pada pernyataan mengenai “NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak 

dan tiap wajib pajak harus memilikinya” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 12 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 40 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 22 orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 

orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 17 

orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap 

wajib pajak harus memilikinya dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 

321/100 = 3.21  karena berada pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki NPWP 

dan umumnya masyarakat akan memiliki NPWP setelah adanya kebutuhan 

pribadi yang mengharuskan memiliki NPWP.   

7. Pernyataan mengenai “Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara 

terbesar” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 13 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 28 orang responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang responden sedangkan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak berfungsi 

sebagai sumber penerimaannegara terbesar dinilai baik, dilihat dari rata-rata 



69 

 

skor yaitu 355/100 = 3.55  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya 

baik. Hal ini dinilai diketahui oleh para wajib pajak karena pajak yang 

tersalurkan selama ini untuk kepentingan pembangunan negara. Walau masih 

adanya kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak tetapi tidak mengurangi 

wajib pajak tidak membayar pajak. 

8. Pada pernyataan nomor delapan mengenai “Pajak yang disetor dapat digunakan 

untuk pembiayaan oleh pemerintah” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 16 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 54 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 18 orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 

orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 

orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh 

pemerintah dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 372/100 = 3.72  karena 

berada pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya baik. Walaupun banyak masih 

penunggak pajak mengetahui bahwa pajak yang disetor digunakan untuk 

pembiayaan oleh pemerintah, tetapi sikap dan moral beberapa wajib pajak 

masih rendah sehingga perlu dilakukan pemanggilan pada wajib pajak. 

9. Berdasarkan pernyataan nomor sembilan mengenai “Salah satu fungsi pajak 

adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin 

negara” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 15 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 55 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 12 orang responden yang 
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menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang responden sedangkan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Salah satu 

fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 365/100 = 

3.65  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya baik. Hal ini karena 

pajak merupakan pendapat tertinggi dari negara. 

Dari tabel 4.5 diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.65, yang 

artinya baik karena berada pada interval 3.40 – 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pengetahuan Pajak menjadi perhatian penting bagi konsumen KPP di kota 

Bandung, dan terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena memiliki 

nilai yang rendah. 

 

4.4 Tanggapan Responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada 

KPP di kota Bandung 

Berikut tanggapan responden mengenai Kepatuhan wajib pajak badan 

pada KPP di kota Bandung yang dituangkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 

Analisis  Responden Terhadap Kepatuhan wajib pajak 

KPP di kota Bandung 

No Pernyataan SS S CS TS STS Total 
Rata-

rata 

 

Keterangan 

1 Saya mendaftarkan 

NPWP atas 

kemauan sendiri 

14 64 9 5 8 371 3.71 Baik 

2 Setiap wajib pajak 

harus 

mendaftarkan diri 

untuk NPWP 

13 50 6 12 19 326 3.26 Cukup 
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3 Saya selalu 

menghitung 

kewajiban 

angsuran pajak 

penghasilan saya 

12 43 18 9 18 322 3.22 Cukup 

4 Saya selalu 

menghitung pajak 

yang terutang 

dengan benar 

16 35 13 7 29 302 3.02 Cukup 

5 Saya mampu 

melakukan 

perhitungan pajak 

dengan benar 

12 50 17 10 11 342 3.42 Baik 

6 Saya selalu 

membayar 

kekurangan pajak 

yang ada sebelum 

dilakukan 

pemeriksaan 

12 41 24 13 10 332 3.32 Cukup 

7 Saya selalu tepat 

waktu dalam 

membayar pajak 

15 29 37 10 9 331 3.31 Cukup 

8 Saya bersedia 

membayar 

kewajiban pajak 

saya beserta 

tunggakan 

pajaknya 

13 47 9 12 19 323 3.23 Cukup 

9 Banyaknya tempat 

pembayaran dapat 

mempermudah 

wajib pajak untuk 

membayar tepat 

waktu 

11 42 20 10 17 320 3.20 Cukup 

10 Saya selalu 

membayar 

kewajiban 

angsuran pajak 

penghasilan saya 

14 34 15 8 29 296 2.96 Cukup 

11 Saya tidak pernah 

membayar 

kewajiban 

angsuran pajak 

penghasilan saya 

 

15 50 20 7 8 357 3.57 Baik 
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12 Saya selalu tepat 

waktu dalam 

melaporkan SPT 

untuk semua jenis 

pajak dalam dua 

tahun terakhir 

13 36 22 6 23 310 3.10 Cukup 

13 Saya selalu 

melaporkan dan 

menyampaikan 

SPT ke Kantor 

Pajak tepat waktu 

sebelum batas 

terakhir. 

13 53 12 10 12 345 3.45 Baik 

14 Saya telah 

mengetahui batas 

akhir 

dalampelaporan 

pajak 

15 50 23 7 5 363 3.63 Baik 

 Jumlah 188 624 245 126 217 4640 46.40  

 Total 940 2496 735 252 217 4640 3.31 Cukup 

 Persentase 20.26 53.79 15.84 5.43 4.68 100    

 Sumber : Data kuesioner yang telah diolah    

Keterangan : 

1. Berdasarkan pernyataan “Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri” 

dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju adalah 14 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 64 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 9 orang responden, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 5orang responden dan yang menyatakan 

sangattidak setuju sebanyak 8 orang responden. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden mendaftarkan 

NPWP atas kemauan sendiri dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor 

yaitu371/100 = 3.71  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dinilai masih tinggi 
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untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian mayoritas responden 

mendaftarkan diri karena kesadaran dan kepatuhannya untuk membayar pajak. 

2. Berdasarkan pernyataan “Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk 

NPWP” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju adalah 

13 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 50 

orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 6 orang responden, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang responden dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Setiap wajib 

pajak harus mendaftarkan diriuntuk NPWP dinilai kurang baik, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 326/100 = 3.26 karena berada pada interval 2.60 – 3.39 

yang artinya kurang baik. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak untuk 

mendaftarkan diri rendah. Wajib pajak akan mendaftar diri apabila ada 

kebutuhan usaha karena berkaitan dengan pembayaran pajak.   

3. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak 

penghasilan saya” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju adalah 12 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 43 orang responden, responden yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 18 orang responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang 

responden dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilannya 

dinilai kurang baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 322/100 = 3.22  karena 
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berada pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. Dengan demikian 

wajib pajak perlu menghitung kewajiban pajak dengan benar sehingga tidak 

terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara catatan pribadi dengan kantor 

pajak. 

4. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan 

benar” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 16 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 

orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 13 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 29 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dinilai urang 

baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 302/100 = 3.02  karena berada pada 

interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. 

5. Berdasarkan pernyataan “Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan 

benar “ dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 12 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 50 

orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 17 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar dinilai baik, 
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dilihat dari rata-rata skor yaitu 342/100 = 3.42  karena berada pada interval 

3.40 – 4.19 yang artinya baik. 

6. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada 

sebelum dilakukan pemeriksaan“ dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 12 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 41 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 24 orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

13 orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

10 orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa responden selalu membayar kekurangan pajak yang 

ada sebelum dilakukan pemeriksaan dinilai kurang baik, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 332/100 = 3.32  karena berada pada interval 2.60 -3.39 yang artinya 

kurang baik. Banyak wajib pajak umumnya tidak akan membayar kekurangan 

pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, karena belum adanya rincian dari 

petugas pajak langsung walaupun dalam catatan sudah terlampir. 

7. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak“ 

dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 15 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 37 orang responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden sedangkan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

selalu tepat waktu dalam membayar pajak dinilai kurang baik, dilihat dari rata-
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rata skor yaitu 331/100 = 3.31  karena berada pada interval 2.60 -3.39 yang 

artinya kurang baik. Hal ini karena kedasaran wajib pajak yang masih rendah 

untuk membayar tepat waktu dan sanksi pajak yang diberikan pun dinilai 

masih rendah sehingga tidak ada inisitif untuk membayar tepat waktu. 

8. Berdasarkan pernyataan “Saya bersedia membayar kewajiban pajak 

sayabeserta tunggakan pajaknya“ dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 13 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 47 orang responden, yang menyatakan cukup 

setuju sebanyak 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 

orang responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 

orang responden. Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden bersedia membayar kewajiban pajak sayabeserta 

tunggakan pajaknya dinilai kurang baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 

323/100 = 3.23  karena berada pada interval 2.60 -3.39 yang artinya kurang 

baik. Hal ini karena wajib pajak kurang memahami perhitungan pembayaran 

pajak sehingga ketika ada tunggakan pajak wajib pajak merasa keberatan. 

9. Berdasarkan pernyataan “Banyaknya tempat pembayaran dapat 

mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu“ dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju 11 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 42 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 20 orang responden yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 10 orang responden sedangkan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 17 orang responden. Dari 100 orang responden secara 
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keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Banyaknya tempat pembayaran 

dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktudinilai kurang 

baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 320/100 = 3.20  karena berada pada 

interval 2.60 -3.39 yang artinya kurang baik. Walaupun banyak tempat 

pembayaran pajak tidak membuat wajib pajak bayar tepat waktu, beberapa 

faktor diantaranya kesibukan kerja yang menghambat tidak tepat waktu 

membayar pajak.  

10. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak 

penghasilan saya“ dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju 14 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 34 orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 

orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 29 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya dinilai 

kurang baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 296/100 = 2.96  karena berada 

pada interval 2.60 -3.39 yang artinya kurang baik. Mayoritas para karyawan 

kurang memenuhi kewajibannya membayar angsuran pajak penghasilan, hal 

ini diduga karena banyaknya potongan di lingkungan kerjanya yang membuat 

karyawan enggan membayar angsuran pajaknya. 

11. Berdasarkan pernyataan “Saya tidak pernah membayar kewajiban angsuran 

pajak penghasilansaya“ dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju 15 orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 
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sebanyak 50 orang responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 20 

orang responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 orang responden. 

Dari 100 orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya 

dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 357/100 = 3.57  karena berada 

pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya baik 

12. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT 

untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir“ dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju 13 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 22 orang responden yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 6 orang responden sedangkan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 23 orang responden. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden selalu tepat waktu 

dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir 

dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 310/100 = 3.10  karena berada 

pada interval 2.60 – 3.39 yang artinya kurang baik. 

13. Berdasarkan pernyataan “Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke 

Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas terakhir“ dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju 13 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 53 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 12 orang responden yang menyatakan 
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tidak setuju sebanyak 10 orang responden sedangkan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 12 orang responden. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden selalu melaporkan dan 

menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas terakhir 

dinilai baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 345/100 = 3.45  karena berada 

pada interval 3.40 – 4.19 yang artinya baik. 

14. Berdasarkan pernyataan “Saya telah mengetahui batas akhir dalampelaporan 

pajak“ dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 15 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 50 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 23 orang responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden sedangkan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 orang responden. Dari 100 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden telah 

mengetahui batas akhir dalampelaporan pajak dinilai baik, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 363/100 = 3.63  karena berada pada interval 3.40 – 4.19 yang 

artinya baik. 

Dari tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak 

pada KPP di kota Bandung secara keseluruhan yaitu sebesar 3.31 yang artinya 

kurang baikkarena berada pada interval 2.60 – 3.39. Walau demikian masih 

terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena memiliki nilai di bawah 

rata-rata. 
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4.5 Analisis Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Pajakterhadap 

Kepatuhan wajib pajak. 

4.5.1 Uji Validitas 

Nilai validitas masing-masing butir pernyataan dapat dilihat pada nilai 

Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir pernyataan. Berdasarkan 

data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi 

item variabel X lebih besar dari r tabel atau 0.195, maka instrumen dinyatakan 

valid.: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Mengenai Biaya kepatuhan 

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

VAR00001 ,631 0.195 Valid 

VAR00002 ,614 0.195 Valid 

VAR00003 ,584 0.195 Valid 

VAR00004 ,218 0.195 Valid 

VAR00005 ,646 0.195 Valid 

Sumber : Data yang telah diolah 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Mengenai Pengetahuan pajak 

Pernyataan R hitung R table Keterangan 

VAR00001 .483 
0.195 Valid 

VAR00002 .598 
0.195 Valid 

VAR00003 .397 
0.195 Valid 

VAR00004 .388 
0.195 Valid 

VAR00005 .473 
0.195 Valid 

VAR00006 .583 
0.195 Valid 

VAR00007 .362 
0.195 Valid 

VAR00008 .552 
0.195 Valid 

VAR00009 .386 
0.195 Valid 

Sumber : Data yang telah diolah 

 

 



81 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Mengenai Kepatuhan wajib pajak 

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

VAR00001 
.421 

0.195 Valid 

VAR00002 
.437 

0.195 Valid 

VAR00003 
.566 

0.195 Valid 

VAR00004 
.615 

0.195 Valid 

VAR00005 
.293 

0.195 Valid 

VAR00006 
.579 

0.195 Valid 

VAR00007 
.295 

0.195 Valid 

VAR00008 
.441 

0.195 Valid 

VAR00009 
.542 

0.195 Valid 

VAR00010 
.588 

0.195 Valid 

VAR00011 
.272 

0.195 Valid 

VAR00012 
.446 

0.195 Valid 

VAR00013 
.296 

0.195 Valid 

VAR00014 
.426 

0.195 Valid 

      Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan dari tabel tersebut mengenai hasil uji validitas biaya 

kepatuhan, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dapat diketahui bahwa 

empatpuluh sembilanpernyataan yang diajukan penulis dinilai valid karena 

memiliki nilai di atas 0.195. 

 

4.5.2 Pengujian Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh 

yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya 

bersamaan muncul. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.60. 
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r < 0.2   = Sangat rendah 

0.2 < r   = Rendah 

0.4 < r 0.7 = Cukup 

0.7 < r 0.9  = Tinggi 

r > 0.9   = Sanggat Tinggi 

 

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program 

SPSS 20.0. 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas Variabel Biaya kepatuhan 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.751 .770 5 

Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas variabel biaya kepatuhan(X1) memiliki nilai 

Cronbach's Alpha sebesar 0.751 yang berarti dapat di katakan tinggi. 

 

Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.779 .785 9 

Sumber : Data yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel diatas variabelpengetahuan pajak  (X2) memiliki nilai 

Cronbach's Alpha sebesar 0.779 yang berarti dapat di katakan tinggi. 

 

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan wajib pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.820 .817 14 

Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas variabel kualitas produk (Y) memiliki nilai 

Cronbach's Alpha sebesar 0.820 yang berarti dapat di katakan tinggi. 

Dari hasil perhitungan dengan Program SPSS 18 didapat nilai uji 

reliabilitas atau Cronbach’s Alpha > 0.60, dengan demikian dapat dikatakan 

semua item pernyataan dapat dikatakan reliabel. 

 

4.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi linier berganda, untuk memperoleh penelitian 

yang akurat diperlukan pengujian dengan asumsi klasik yaitu : 

 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data 

yang peneliti miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data peneliti. Uji normalitas menjadi hal 
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penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test adalah data harus 

berdistribusi normal.  

Berikut ini adalah data penyebaran responden berdasarkan hasil kuesioner 

yang telah diolah : 

 

Gambar 4.1 Normalitas Data 

 Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden 

menyebar dengan baik.Hal tersebut dapat terlihat bahwa gambar mengikuti garis 

dan berada di sekitar garis. 

 

b. Uji multikolinearitas 

Uji collinearity dilakukan untuk mengetahui apakah ada collinearity atau 

tidak diantara variabel bebas.Cara yang digunakan adalah dengan menghitung 

tolerance dan VIF. Dari hasil perhitungan komputer dengan program SPSS 20.0 

diperoleh nilai Tolerance (terlampir) untuk masing-masing tahapan penelitian, 

peneliti kemukakan sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Nilai Tolerance dan Nilai VIF untuk Uji Collinearity 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,876 ,219  4,006 ,000   

X1 ,142 ,071 ,167 2,004 ,048 ,571 1,751 

X2 ,587 ,074 ,664 7,958 ,000 ,571 1,751 

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Data olahan 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel 

Biaya kepatuhan (X1), dan Pengetahuan pajak(X2) sebesar 0,571. Dengan 

demikian karena nilai tolerance ≠ 0, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Biaya kepatuhan(X1),dan Pengetahuan pajak(X2) 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 

Sedangkan nilai VIF untuk variabel biaya kepatuhan(X1) danPengetahuan 

pajak(X2) sebesar 1,751. Dengan demikian nilai VIF yang diperoleh <10, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak ada collinearity antara variabel bebas Biaya 

kepatuhan (X1),dan Pengetahuan pajak (X2).Dengan demikian model garis regresi 

berganda yang digunakan untuk variabel Biaya kepatuhan (X1) dan Pengetahuan 

pajak(X2)dengan variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) telah sesuai. 
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4.6 Pengaruh biaya kepatuhan dan pengetahuan pajak dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

1. Uji  Koefisien Determinasi 

Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh koefisien determinasi berdasarkan output 

berikut ini. 

Tabel 4.15 

Uji Korelasidan Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
,784

a
 ,614 ,606 ,49414 

a. Predictors: (Constant), biaya kepatuhan, Pengetahuan pajak 

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak  

Sumber : Data olahan 

Pada tabel 4.14 diketahui bahwa X1, X2 mampu menerangkan model Y 

sebesar 61.4% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk pada 

penelitian ini.  

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh persamaan regresi berganda berdasarkan 

output berikut ini.                              Tabel 4.16 

Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,876 ,219  4,006 ,000 

Biaya kepatuhan 
,142 ,071 ,167 2,004 ,048 

Pengetahuan pajak 
,587 ,074 ,664 7,958 ,000 

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Data olahan 
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Berdasarkan output di atas maka : 

Y = 0.876 +0.142𝑋1 + 0.587𝑋2   

Dengan keterangan sebagai berikut: 

Nilai konstanta bertanda positif yang menunjukkan apabila variabel biaya 

kepatuhan dan pengetahuan pajak tidak ada perubahan maka akan meningkatkan 

kepatuhan wajib.  

 

3. Uji Hipotesis 

A. Pengujian Hipotesis Secara Simultan Uji F (Uji Kesesuaian Model) 

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = 0:  Biaya kepatuhan (X1), Pengetahuan pajak(X2) tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan 

wajib pajak (Y). 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0: Biaya kepatuhan(X1), dan Pengetahuan pajak(X2) 

berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan 

wajib pajak (Y). 

 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah : 

- Jika Fhitung<Ftabel maka H0 diterima, H1 ditolak 

- Jika Fhitung>Ftabel maka H0 ditolak, H1diterima 
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Hasil pengujian uji F dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan 

perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh nilai koefisien Fhitung sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37,725 2 18,862 77,248 ,000
a
 

Residual 23,685 97 ,244   

Total 61,410 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data olahan 

Dengan bantuan pengolahan perhitungan SPSS diperoleh Fhitung sebesar 

77,248.Sedangkan nilai Ftabel dengan derajat bebas pembilang 2 dan penyebut 97 

pada α (0.05) sebesar 3.09. Dengan demikian Fhitung (77,248) > Ftabel (3.09), 

sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model 

sudah sesuai dengan data (fit). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

     Daerah penerimaan h1 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji F) 

 

F hitung  > F tabel, maka H0ditolak dan H1diterima yang berarti “biaya 

kepatuhandan Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak”, 

dapat diterima. 
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B. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan uji 

dua pihak dengan hipotesis sebagai berikut : 

1) Ho : rs =  0 →  Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

biaya kepatuhan terhadap Kepatuhan wajib pajak. 

H1 : rs ≠ 0 →  Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

biaya kepatuhan terhadap Kepatuhan wajib pajak. 

2) Ho : rs =  0 →  Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. 

H1 : rs ≠ 0 →  Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. 

 

Kemudian hasil dari t hitung dibandingkan dengan t tabel yang kriterianya 

sebagai berikut : 

Jika thitung<ttabel →  Terima H0 dan tolak H1,  

Jika thitung>ttabel →  Tolak H0 dan terima H1,  

Di mana tingkat kekeliruan (α) yang digunakan sebesar 5%, hasil nilai t 

hitung adalah sebagai berikut :         Tabel 4.18 

Uji Hipotesis 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,876 ,219  4,006 ,000 

biaya kepatuhan 
,142 ,071 ,167 2,004 ,048 

Pengetahuan pajak 
,587 ,074 ,664 7,958 ,000 

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Data olahan 
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a) Biaya kepatuhan (X1) 

Dari perhitungan statistik uji t di atas, thitung untuk biaya kepatuhan = 2.004 

lebih besar dari ttabel = 1.984, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat 

pengaruh positif antara biaya kepatuhan terhadap  kepatuhan wajib pajak. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji t)   

Berdasarkan gambar di atas, nilai thitung = 2.004 berada di daerah 

penerimaan H1. Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Biaya 

kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. 

b) Pengetahuan Pajak(X2) 

Dari perhitungan statistik uji t di atas, thitung untuk Pengetahuan pajak= 

7.958 lebih besar dari ttabel = 1.984, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Ini berarti 

terdapat pengaruh positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji t) 

Daerah  

Penerimaan 

Ho 

2.004 0 

Daerah Penolakan 

Ho 

2.004 

 

Daerah Penolakan 

Ho 

1.984 

Daerah  

Penerimaan 

Ho 

7.950 

Daerah Penolakan 

Ho 

7.958 

Daerah Penolakan 

Ho 

1.984 
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Berdasarkan gambar di atas, nilai thitung = 7.958 berada di daerah 

penerimaan H1. Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Pengetahuan 

pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. 

 

4.7 Pembahasan  

4.7.1 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan pada KPP Di Kota Bandung. 

Wajib Pajak melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, maka ia pun menunjukkan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. 

Upaya maksimal tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, salah 

satunya seperti biaya untuk membayar konsultan pajak agar pajak yang 

dibayarkan sesuai dengan perhitungannya,sehingga akan menghindarkan Waijb 

Pajak atas konsekuensi kesalahan perhitungan, penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT), dll. Apabila konsekuensi kesalahan itu terjadi maka akan mengakibatkan 

kerugian yang lebih besar pada Wajib Pajak itu sendiri. Wajib pajak badan dalam 

memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, diwajibkan mengeluarkan sejumlah 

biaya yang biasa disebut dengan compliance cost. Idealnya, biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak 

menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Namun tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan 

Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak yang berdampak pada beberapa wajib 

pajak badan belum memenuhi kewajibannya.  
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Biaya kepatuhan merupakan keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela 

melaporkan kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007: 189). Biaya kepatuhan 

bukan hanya dalam artian uang (Direct Money Cost), tetapi juga waktu (Time 

Cost) dan pikiran (Psychological Cost). Wajib Pajak yang telah berusaha patuh 

untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya 

seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Oleh sebab itu, apabila biaya kepatuhannya berubah maka akan berpengaruh 

terhadap kepatuhanwajib pajak itu sendiri. 

Hasil tanggapan responden pada pernyataan “jumlah uang yang 

dikeluarkan untuk membayar honor konsultan pajak memberatkan bagi Wajib 

Pajak” menjadi penilaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,34 sedangkan 

penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

biaya fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan bagi Wajib 

Pajak” sebesar 3,76.  Hasil uji hipotesis menunjukkan biaya kepatuhan 

berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Di Kota 

Bandung, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 2.004 berada di daerah penerimaan 

H1. Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Biaya kepatuhan 

berpengaruh terhadap  Kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima.  

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Arum Sucahyani dan I Made 

Sukartha (2017) bahwa biaya kepatuhan perpajakan mempunyai pengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Prasetyo 

(2008) yang menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan perpajakan mempunyai 
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pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika biaya kepatuhan 

pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah.  

 

4.7.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan pada KPP Di Kota Bandung. 

Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 tidak sesuai dengan target pajak 

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-

P). Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, 

maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target 

pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan 

pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Keterkaitan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak menurut 

Carolina (2009:7) adalah informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai 

dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau 

strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang 

perpajakannya. 

Hasil tanggapan yang memiliki penilaian terendah yaitu pada pernyataan 

“Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)” dengan nilai 3,02. 

Sedangkan penilaian tertinggi sebesar pada pernyataan “Pajak yang disetor dapat 

digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah” sebesar 3,72. Penelitian 

menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
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pajak badan pada KPP Di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 

sebesar thitung 7.958 berada di daerah penerimaan H1. Hal ini berarti hipotesis yang 

penulis ajukan yaitu “Pengetahuan pajak berpengaruh  terhadap Kepatuhan wajib 

pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan 

perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk 

mematuhi kewajiban membayar pajaknya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Witono 

(2008:206) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun (2016:36) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dkk (2011:138) yang 

menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

 

4.7.3 Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Di Kota Bandung. 

Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan akan 

mendapatkan sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak 

yang lebih tinggi dan sanksi pidana. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu biaya kepatuhan pajak. Dalam 

melaksanakan biaya kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus mengeluarkan 

biaya yang sudah dikenakan kepada mereka. Namun hal ini akan menyebabkan 

wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pemabayaran pajak, apabila semakin 
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besar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, dengan demikian wajib pajak 

perlu memiliki pengetahuan pajak yang memadai.  

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal yang paling mendasar 

yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang 

pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, 

seperti dalam penghitungan pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak yang 

terutang maupun yang telah dibayarkan. Sumber informasi perpajakan sangatlah 

mudah didapatkan, pengetahuan pajak biasanya sebagian besar didapatkan dari 

petugas pajak, dan tidak hanya itu juga informasi juga bisa didapatkan dari: radio, 

televisi, internet, seminar pajak, buku perpajakan. Dengan adanya pengetahuan 

maka wajib pajak akan mengetahui apa manfaat dari membayar pajak tersebut, 

dan juga akan mempermudah bagi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan 

terhadap wajib pajak. 

Penelitian ini memperkuat teori yang dikemukakan Susmita dan Supadmi, 

(2016) bahwa wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan 

berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar 

karena akan merugikannya secara materiil.  

Hasil uji hipotesis secara simultan menujukkan bahwa Fhitung (77.248) > 

Ftabel (3.09), sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa model sudah sesuai dengan data (fit)m, dengan demikian hipotesis yang 

dikemukakan yaitu “biaya kepatuhandan Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima.  
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Penelitian sejalan dengan penelitian Arum Sucahyani dan I Made Sukartha 

bahwa pengetahuan dan biaya kepatuhan, dan sanksi berpengaruh terhadap 

kepatuhan. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Dona Fitria (2017) yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 


