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Pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak tidak terlepas dari kepatuhan untuk 

membayarkan pajaknya oleh wajib pajak yang mempunyai NPWP antara lain 

KPRI yang menjadi salah satu jenis koperasi. Namun tentunya ini semua 

tergantung dari peran pengurus KPRI. Apakah mereka mengetahui pajak yang 

baik seperti apa, kesadaran untuk membayarkan pajak dan pengetahuan akan 

sanksi yang dikenakan jika tidak membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan 

untuk membayar pajak akan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh pelayanan ,kesadaran, dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan KPRI. 

Populasi dalam penelitian ini adalah KPRI yang berada di Kabupaten 

Tegal. Teknik pengambilan sampel adalah metode convience sampling yang 

menghasilkan sampel sebanyak 63 KPRI. Data yang digunakan berupa data 

primer dengan teknik kuisioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak. Sementara variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah hasil kepatuhan KPRI. Pengolah data menggunakan program 

SPSS versi 16,0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel berikut ini: pelayanan 

pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI (0,463>0,05). 

Kesadaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI 

(0,000<0,05). Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

KPRI (0,005<0,05). Pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara 

simultan terhadap kepatuhan KPRI (0,000<0,05). Analisis regresi yang didapatkan 

dari penelitian ini adalah Ŷ =0,560+0,060X1+0,818X2+0,502X3. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa 

pelayanan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak 

sedangkan kesdaran dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap 

kepatuhan pajak. pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak juga berpengaruh secara 

simultan terhadap kepatuhan pajak. Diharapkan kantor pelayanan pajak 

memberikan sosialisasi tentang tata cara pembayaran pajak, pemerintah 

memberikan sosialisasi  tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan 

pengenaan sanksi bagi para pelanggar aturan perpajakan serta penegakan sanksi 

tanpa memandang siapapun, selain itu harus ada umpan balik dari pengurus KPRI 

dan pengelola pajak agar pengelolaan pajak berjalan efektif, efisien dan tepat 

sasaran. 
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Services, awareness, and tax penalties can not be separated from the tax 

penalties for paying tax compliance by taxpayers who have a tax ID such as KPRI 

be one type of cooperative. But of course it all depends on the role of caretaker 

KPRI. Whether they knowing taxes who good such as what, consciousness for 

remit the tax and knowledge will be sanctions who imposed if not paying its tax 

so as compliance for pay taxes will increase. The purpose of this study was to 

analyze the influence of services, awareness, and tax penalties for KPRI’s 

compliance. 

Population in this research is located in KPRI Tegal regency. The 

sampling technique was convience sampling method which produces 63 samples 

KPRI. The data used in the form of primary data by questionnaire technique. The 

independent variable in this study is the service, awareness, and tax penalties. 

While the dependent variable in this study is the result of KPRI’s compliance. 

Processing the data using SPSS vers 16,0. 

Results of this study showed that the following variables: partial tax 

services do not affect the compliance of the KPRI (0.463> 0.05). Awareness 

partially affect tax compliance KPRI (0,000 <0,05). Partial sanctions affect tax 

compliance KPRI (0,005 <0,05). Services, awareness, and tax penalties 

simultaneously affect the KPRI’s compliance (0.00 <0,05). Regression analyzes 

were obtained from this study is Ŷ = 0,560 +0,060 X1 +0,818 X2 +0,502 X3. 

Based on the research which had done, there are some conclusions that the 

tax service doesn’t affect partially toward the tax compliance, while the tax 

awareness and punishment affect partially toward the tax compliance. The tax 

services, awareness, and punishment also affect simultaneously toward the tax 

compliance. Hopefully, the tax service office will give socialization about tax 

payment procedures, the government will give socialization of the importance of 

paying taxes on time and imposition of tax punishment for violators tax rules and 

the the tax punishment should be strict of anyone. Beside that, there should be 

feedback from the tax service office, government, and caretaker’s KPRI so that 

tax management are effective, efficient, and targated. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan 

terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian pajak adalah  

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan 

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

Ini berarti pajak adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi warga 

negaranya untuk membayarkan sejumlah uang yang manfaatnya tidak 

langsung dirasakan saat itu juga namun akan dirasakan bersama bagi 

peningkatan kesejahteraan semua rakyat. 

Suryarini dan Tarmudji (2012:12) menyebutkan ada empat fungsi 

pajak, fungsi yang pertama adalah anggaran (budgetair) dimana sebagai 

sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (regulerend) 

yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas dimana dengan adanya pajak, 

pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan 

dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi yang 



 
 

 
 

2 

terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan yaitu fungsi yang dipungut oleh 

negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, 

termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Fungsi ini bisa dirasakan jika wajib pajak patuh dalam 

membayarkan pajaknya. 

Kepatuhan pajak mendukung fungsi dari pajak. Menurut nurmantu 

dalam musthofa (2011) kepatuhan pajak dapat didefinisakan sebagai suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perorangannya. Dengan adanya kepatuhan, maka 

penerimaan pajak dari wajib pajak akan efektif dan efisien sehingga fungsi 

pajak akan berjalan dengan baik. 

Penerimaan pajak berasal dari subyek pajak yang berupa perorangan 

maupun sebuah badan. Pasal 1 ayat 3 undang-undang republik Indonesia 

nomer 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Berdasarkan tersebut maka koperasi termasuk sebagai wajib pajak badan 
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yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut 

pajak atau pemotong pajak tertentu. 

Sebagai suatu kewajiban, pajak bagi koperasi dimulai sejak tanggal 

pengesahan akte pendirian badan hukum dan telah mempunyai Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) serta berakhir sejak tanggal koperasi tersebut 

dibubarkan. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/ atau PKP, melaporkan dan 

menyetorkan pajak penghasilan badan, melakukan pemotongan pajak 

penghasilan, melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak 

yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha 

lainnya. Pedoman Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi (2008) menyebutkan 

bahwa pengenaan pajak bagi koperasi antara lain adalah pajak penghasilan 

(PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Didalam pajak penghasilan ada 3 

pasal yang dikenakan pada koperasi antara lain PPh pasal 21,PPh pasal 23, 

dan PPh Final (pasal 4 ayat 2) 

 Koperasi merupakan wajib pajak badan yang wajib membayarkan 

pajak penghasilannya pasal 21. Sedangkan untuk  PPh pasal 23 yaitu koperasi 

meminjamkan uang kepada anggotanya dengan timbal balik sejumlah bunga 

yang terkena pajak PPh pasal 23. Koperasi bisa pula memanfaatkan jasa-jasa 

lain yang merupakan objek PPh pasal 23. PPh final (pasal 4 ayat 2) yaitu 

pembayaran sehubungan dengan penyewaan bangunan yang yang dilakukan 
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oleh koperasi dan SHU yang dibagikan oleh koperasi. Koperasi telah secara 

nyata memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah dan 

penyerapan lapangan kerja, terlebih-lebih di masa kritis kedudukan koperasi 

telah teruji ketangguhannya yang mampu bertahan hidup dan justru 

mengalami pertumbuhan (Yadnyana dan Sudiksa 2011).  

KPRI merupakan salah satu jenis koperasi yang mengalami 

perkembangan cukup pesat dibandingkan dengan koperasi lainnya di 

Kabupaten Tegal. Ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah anggota, 

perputaran modal, volume usaha dan SHU dibandingkan dengan koperasi 

lainnya di kabupaten tersebut. Perputaran modal, volume usaha, dan SHU 

dari KPRI mengalami kenaikan pada tahun 2011 ke tahun 2012. Perputaran 

modal sendiri dari KPRI naik sebesar Rp 7.824.000.000,00 , modal dari luar 

naik sebesar Rp 8.174.000.000,00 , volume usaha naik sebesar Rp 

600.000.000,00 , dan SHU naik sebesar Rp 1.374.000.000,00 . Dilihat dari 

semua ini maka bisa disimpulkan pembayaran pajak untuk KPRI di 

Kabupaten Tegal terbesar diantara jenis koperasi lainnya. 

Penerimaan pajak pada Kabupaten Tegal juga mengalami kenaikan 

pada tahun 2011 ke tahun 2012 terutama pada pasal-pasal dimana koperasi 

wajib membayarkannya yaitu untuk pph pasal 21 sebesar Rp 

26.050.613.400,00 , pph pasal 23 sebasar Rp 2.156.457.497,00 , dan pph final 

sebesar Rp 9.730.627.510,00. Namun kenaikan-kenaikan ini tidak diikuti 

dengan diadakannya RAT pada KPRI yang justru mengalami penurunan dari 

tahun 2011 ke 2012 yaitu dari 59 menjadi 55. Salah satu bukti kepatuhan 
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KPRI dalam membayarkan pajaknya adalah dengan melihat buku laporan 

RAT dari KPRI tersebut. Karena didalam buku laporan RAT terdapat pajak 

yang KPRI tersebut bayarkan. Jika melihat penurunan diadakannya RAT 

pada KPRI, ini bisa mengindikasikan bahwa KPRI di Kabupaten Tegal 

termasuk golongan KPRI yang belum begitu patuh. 

Kepatuhan pajak tidak terlepas dari pengaruh pelayanan, kesadaran, 

dan sanksi pajak. Pelayanan pajak sangat menentukan kepatuhan pembayaran 

pajak bagi wajib pajak. Boediono dalam Faizah (2009) menyebutkan bahwa 

pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pajak disini berarti 

bagaimana pajak khususnya kantor pajak dalam melayani para pelanggan 

untuk membayarkan pajaknya. Sedangkan menurut Suhardito dan Sudibyo 

dalam Khoirul (2011) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi 

kewajibannya termasuk rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan 

fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Banyak 

masyarakat yang membayarkan pajaknya hanya sebagai suatu kewajiban 

terhadap peraturan yang berlaku saja tapi tidak memikirkan apa esensinya 

mereka membayarkan pajaknya tersebut.  

Suandy (2002:129) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan 

norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan 

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
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melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi 

suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan 

jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu 

ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar wajib 

pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegakkan secara 

benar maka para wajib pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar 

tidak terkena sanksinya. 

Dalam KPRI semua ini tergantung dari peran pengurus KPRI yang 

bertugas untuk mengelola KPRI sehingga akan menghasilkan SHU yang 

tinggi dan koperasi bisa berjalan baik dengan mematuhi peraturan perpajakan  

yang ada. Tidak hanya itu saja tetapi juga bagaimana sikap pengurus dalam 

menyetorkan pajak yang harus dibayarkan KPRI tersebut. Sehingga 

diharapkan pengurus mengetahui pelayanan pajak yang baik itu seperti apa. 

Kesadaran pajakpun perlu ditanamkan dalam diri pengurus agar dia selalu 

membayarkan pajaknya dengan melihat nilai manfaat yang akan diperoleh 

kembali dari pembayaran pajak tersebut. Selain itu pengurus juga harus 

mengetahui sanksi pajak apa yang akan dikenakan bagi para wajib pajak yang 

tidak membayarkan pajaknya dengan patuh. Jika pengurus mengetahui 

pelayanan pajak yang baik, mempunyai kesadaran pajak yang tinggi dan 

pemahaman sanksi yang akan dikenakan maka kepatuhan pajak yang 

dibayarkanpun tinggi. 

 Didalam kegiatan membayar pajak, tidak ada yang semudah dan 

sederhana untuk mendapatkan sesuatu namun pelaksanaannya penuh dengan 
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hal yang bersifat emosional dan pada dasarnya tidak ada orang yang 

menikmati kegiatan membayar pajak seperti kegiatan menyenangkan yang 

lainnya, inilah yang menjadi salah satu hambatan terlaksananya pembangunan 

di negara kita. 

Pembayaran pajak sebagai suatu bentuk kewajiban pada peraturan 

perundang-undangan tanpa memikirkan esensinya mereka membayarkan 

pajak juga merupakan salah satu hambatan lainnya atas kurangnya kesadaran 

dalam diri sendiri wajib pajak untuk membayarkan pajaknya (Ihsanudin 

2012). Hambatan lainnya adalah pemikiran wajib pajak atas image pelayanan 

pajak yang kurang memuaskan sehingga menyebabkan keengganan mereka 

untuk membayarkan pajaknya (Fauziah 2009). Ketakutan akan dikenakannya 

sanksi yang berat ketika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya 

menyebabkan pembayaran pajak tidak semata-mata karena keinginan wajib 

pajak untuk menyokong pembangunan negara namun karena sebuah 

keterpaksaan. 

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2006:10) ada banyak penyebab 

mengapa tingkat kesadaran membayar pajak masih rendah, antara lain sebab 

kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada 

rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yaitu 

belum mempunyai uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari 

pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsanudin (2012) menguji tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. dalam 
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penelitiannya, faktor yang diteliti oleh Ihsanudin (2012) adalah kesadaran, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan 

pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. Sedangkan Muliary dan Setiawan (2009) meneliti pengaruh 

persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan 

pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama 

Denpasar Timur. Kesimpulan yang didapat adalah persepsi wajib pajak 

tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Timur dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Denpasar Timur. 

Penelitian tentang kepatuhan pajak juga diteliti oleh Faizah (2009) 

yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Faktor yang diteliti oleh 

Faizah (2009) adalah pendapatan,pelayanan,pengetahuan, dan penegakan 

hukum pajak. Sedangkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini 

adalah variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, variabel pelayanan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel penegakan 

hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
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pajak. sedangkan penelitian tentang pajak koperasi diteliti oleh Yadnyana dan 

Sudiksa (2011) dengan judul penelitian pengaruh peraturan pajak serta sikap 

wajib pajak pada keputusan pajak koperasi di Kota Denpasar. Kesimpulan 

yang didapatkan adalah undang-undang dan peraturan pajak serta sikap wajib 

pajak secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak koperasi 

di Kota Denpasar. 

Penelitian ini menguji lebih lanjut tentang pengaruh kesadaran, 

pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengurus koperasi dalam 

membayarkan pajaknya namun dengan mengambil sampel dan obyek yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu mengambil sampel dan obyek 

persepsi pengurus KPRI di Kabupaten Tegal. Pajak sangatlah penting bagi 

pembangunan negara, mengingat hal ini diharapkan timbul kedisplinan dari 

pengurus KPRI untuk membayarkan pajaknya agar pembangunan berjalan 

lancar. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penelitian ini mengambil 

judul “Persepsi Pengurus atas Pelayanan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak 

terhadap Kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah persepsi pengurus atas pelayanan pajak berpengaruh secara 

parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal? 

2. Apakah persepsi pengurus atas kesadaran pajak berpengaruh secara 

parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal? 
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3. Apakah persepsi pengurus atas sanksi pajak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal? 

4. Apakah persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten 

Tegal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak secara parsial terhadap 

kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal 

2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak secara parsial terhadap 

kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal 

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap 

kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal 

4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan, kesadaran dan sanksi pajak 

secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak 

secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. 
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b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran secara 

parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. 

c. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara 

parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. 

d. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan, 

kesadaran, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di 

Kabupaten Tegal. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini terdiri dari : 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di 

perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah 

daerah setempat dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak koperasi. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan peningkatan kepatuhan pajak KPRI. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1Teori Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi  

Menurut Robbins (2008:175) Persepsi adalah sebuah proses saat 

individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali 

didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan 

itu sendiri. Sedangkan menurut Ikhsan dan Ishak (2005:57) persepsi adalah 

bagaimana orang-orang melihat atau mengintepretasikan peristiwa,obyek 

serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan 

mengabaikan apakah persepsi itu mecerminkan kenyataan yang sebenarnya. 

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang 

kompleks dimana kita menerima dan menyadap informasi dari lingkungan, 

persepsi juga merupakan proses psikologis sebagai hasil penginderaan serta 

proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir dan 

mengakibatkan sebuah tindakan yang dilakukan.  

Istilah persepsi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses aktivitas 

seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan 

menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari 

sumber lain (yang dipersepsi) sehingga persepsi setiap orang tidak mungkin 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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sama karena informasi yang mereka terima, apa yang mereka alami juga 

berbeda sehingga menghasilkan penafsiran bagi mereka yang berbeda pula. 

Menurut Irwanto dalam Rachmanto (2011) ciri-ciri umum persepsi adalah 

sebagai berikut ; 

a. Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan moralitas 

tiap-tiap indera, yaitu sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya 

untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi 

pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya). 

b. Dunia persepsi mempunyai dimensi ruang (sifat ruang), kita dapat 

menyatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, depan-belakang, dan 

lain sebagainya. 

c. Dimensi persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat-lambat, tua-

muda, dan lain sebagainnya. 

d. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai 

struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan kontek ini 

merupakan keseluruhan yang menyatu, contohnya kita melihat meja tidak 

berdiri sendiri tetapi diruang tertentu, posisi atau letak tertentu. 

e. Dunia persepsi adalah dunia penuh arti, kita cenderung melakukan 

pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna 

bagi kita, yang ada hubungannya (dengan tujuan yang ada pada diri kita). 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja tapi Karena terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhainya. Faktor tersebut ialah faktor intern dari 



 
 

 
 

14 

dalam diri seseorang itu sendiri maupun lingkungan orang tersebut. Menurut 

Jalaludin dalam Rachmanto (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah sebagai berikut : 

a. Faktor yang bersifat fungsional, diantaranya kebutuhan, pengalaman, 

motivasi, perhatian, emosi dan suasana hati. 

b. Faktor yang bersifat struktural diantaranya intensitas rangsangan, ukuran 

rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan. 

c. Faktor kulturan atau kebudayaan yaitu norma-norma yang dianut oleh 

individu. 

Robbins (2008:175), mengemukakan bahwa ketika seorang individu 

melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia 

lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi 

dari pembuat persepsi tersebut, seperti sikap, kepribadian, motif, minat, 

pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Selain itu 

karakteristik target yang diobservasi juga bisa mempengaruhi apa yang 

diartikan. Lebih jauh Robbins menjelaskan bahwa konteks dimana kita 

melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting selain dari faktor yang dua 

di atas. Waktu sebuah objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi 

perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor 

situasional lainnya. 

Robbins (2008:176) mengemukakan bahwa secara implisit persepsi 

suatu individu terhadap suatu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan 

dengan persepsi Individu lainnya terhadap obyek yang sama. Fenomena ini 
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dikarenakan oleh beberapa faktor yang jika digambarkan tampak sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

 

2.2 Teori Atribusi 

Atribusi adalah bagaimana membuat keputusan tentang seseorang. 

Kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan 

perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka 

berperilaku seperti itu. Menurut Fritz Heider dalam ikhsan dan iskhak (2005) 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor 

kemampuan usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Menurut 

Heider, ada dua sumber atribusi terhadap tingkah laku : (1) atribusi internal 

atau disposisional; (2) atribusi eksternal atau lingkungan. Pada atribusi 

internal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh 

sifat-sifat atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku). 

Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang 

disebabkan oleh situasi tempat orang itu berada. 

 

2.3 Teori Kesadaran 

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri 

(awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang 

individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus 

eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran 

yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya 

perhatiannya terpusat. Ada dua macam kesadaran yaitu: 

1. Kesadaran Pasif 

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap 

menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus 

internal maupun eksternal. 

2. Kesadaran Aktif 
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Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada 

inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang 

diberikan. 

Teori kesadaran dicetuskan oleh Carl G Jung. Menurutnya kesdaran 

terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa 

disebut ego, ketidaksadaran pribadi (personal unconsciousness) dan 

ketidaksadaran kolektif (collectiveunconscious) 

a. Ego 

Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran 

dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious Dari ego 

lahir perasaan identitas dan kontinyuitas seseorang. Ego seseorang adalah 

gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar 

oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia 

yang membuat ia sadar pada dirinya. 

b. Personal Unconscius  

Struktur psyche ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. 

Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan 

dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-

pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan kedalam personal 

unconscious. Penekanan kenangan pahit kedalam personal unconscious dapat 

dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik namun bisa juga karena desakan 

dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Kompleks adalah kelompok 

yang terorganisir dari perasaan, pikiran dan ingatan-ingatan yang ada dalam 
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personal unconscious. Setiap kompleks memilki inti yang menarik atau 

mengumpulkan berbagai pengalaman yang memiliki kesamaan tematik, 

semakin kuat daya tarik inti semakin besar pula pengaruhnya terhadap 

tingkah laku manusia. Kepribadian dengan kompleks tertentu akan 

didominasi oleh ide, perasaan dan persepsi yang dikandung oleh kompleks 

itu. 

c.Collective Unconscious 

Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau 

leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai 

sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang 

binatangnya. Collective unconscious terdiri dari beberapa Archetype, yang 

merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan 

dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-

gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, yang dianut oleh 

generasi terentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan 

berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Beberapa archetype yang 

dominan seakan terpisah dari kumpulan archetype lainnya dan membentuk 

satu sistem sendiri 

 

2.4 Kepatuhan Pajak 

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak 

Menurut kamus umum bahasa indonesia dalam Imaniyah (2009) 

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal 
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perpajakan dapat diartikan tunduk patuh terhadap peraturan perundang-

undangan tentang pajak. Berarti wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang 

tunduk dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nurmantu dalam 

Musthofa (2011) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam 

kepatuhan yaitu : 

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

subsentif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan menteri 

keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah 

: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terkahir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 



 
 

 
 

20 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal. 

 

2.5 Pelayanan Pajak 

2.5.1 Pengertian pelayanan pajak 

Boediono dalam Faizah (2009) menjelaskan bahwa pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan 

dan keberhasilan. Pelayanan terkait dengan tugas aparatur pemerintah disebut 

pelayanan umum. Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar 

pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan 

publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelayanan 

yang baik haruslah pelayanan yang bisa membuat para pelanggan merasakan 

kepuasan dan manfaatnya. Berikut ini sifat pelayanan yang baik : 

1. Sederhana, pelayanan yang baik haruslah yang bersifat sederhana, tidak 

terbelit-belit serta prosedur pelaksanaan mudah. 
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2. Terbuka, berarti petugas pelaksana haruslah mengungkapkan sejujur-

jujurnya dan apa adanya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. 

3. Lancar, pelayanan haruslah secara taktis tidak mempersulit. 

4. Tepat, tepat disini berarti pelayanan haruslah sesuai dengan apa yang 

menjadi target. 

5. Lengkap, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan semuanya tersedia. 

6. Wajar, pelayanan yang wajar adalah pelayanan yang jujur dan tidak 

ditambah-tambahkan. 

7. Terjangkau, biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan haruslah yang bisa 

dijangkau oleh mereka. 

2.5.2 Kantor Pelayanan Pajak 

Membicarakan tentang pelayanan pajak tentunya tidak terlepas dari 

kantor pelayanan pajak yang membantu para pengurus KPRI dalam 

membayarkan pajaknya. Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012:35) dalam 

bukunya menyebutkan bahwa kantor pelayanan pajak (KPP) adalah unit kerja 

dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak.  

Kantor pelayanan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Republik Indonesia nomor 443/KMK.01/2001 dalam Suryarini dan 

Tarmudji (2012:35) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP menyelenggarakan fungsi : 
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1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensfikasi wajib pajak. 

2. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat 

pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak. 

3. Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak pertambahan 

nilai, pajak atas penjualan barang mewah, dan pajak tidak langsung 

lainnya. 

4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 

keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, 

dan pajak tidak langsung lainnya. 

5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan, penerbitan surat 

ketetapan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak 

6. Pengurangan sanksi pajak 

7. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan 

8. Pelaksanaan administrasi KPP. 

 

2.6 Kesadaran Pajak 

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya 

termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya menurut Suhardito 

dan Sudibyo dalam Mustofa (2011). Banyak masyarakat yang membayarkan 
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pajaknya hanya sebagai suatu kewajiban terhadap peraturan yang berlaku saja 

tapi tidak memikirkan apa esensinya mereka membayarkan pajak tersebut.  

Suryarini dan Tarmudji (2006:10) mendefinisikan ada banyak hal 

yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak masih rendah, diantaranya : 

1. Sebab kultural dan historis. 

Rakyat indonesia yang mengalami penjajahan selama kurang lebih 

tiga setengah abad baik di zaman kolonial maupun dimasa pendudukan 

jepang masih belum lupa kepahitan dimasa penjajahan tersebut. Khususnya 

dibidang perpajakan. Rakyat mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras bagi 

kaum penjajah dan oleh sebab itu rakyat benci terhadap pajak. Kebencian itu 

dikarenakan pajak dirasakan sebagai bahan yang memberatkan hidupnya. 

Walaupun indonesia sudah merdeka bukan berarti lagi negara jajahan, rakyat 

masih tidak mengerti dan masih beranggapan bahwa pajak memberatkan 

mereka. 

2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat. 

Pada umunya pemerintah kurang mensosialisasikan tentang informasi-

informasi yang terkait dengan perubahan peraturan perpajakan dan 

pentingnya membayar pajak sehingga tingkat kesadaran membayar pajak dari 

rakyatpun sebanding dengan kurangnya informasi yang mereka terima. 

3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak. 

Kebocoran penarikan pajak adalah masalah intern dari pihak fiskus 

yang tidak terbuka dalam penarikan pajak. Misalnya tambahan uang pajak 
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yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di SPT. Atau jumlah uang yang 

harusnya disetor tidak sesuai atau kurang dengan uang yang disetorkannya. 

4. Suasana individu 

Suasana individu yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar 

pajak adalah belum mempunyai uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung 

dari pemerintah. 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

perlu dilakukan langkah-langkah berikut : 

1. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan 

2. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa 

3. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih 

berbau koloni (Suryarini dan Tarmudji 2006:10). 

 

2.7 Sanksi Pajak 

Suandy (2001:139) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan 

dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Suryarini dan Tarmudji (2012:23) menyebutkan dalam undang-

undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu : 

1. Sanksi administrasi 
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Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang 

berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 

macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. 

2. Sanksi pidana 

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir 

atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 

Menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : 

a. Denda pidana 

Dikenakan pada wajib pajak dan diancam kepada pejabat pajak atau 

pihak ketiga yang melanggar norma yang bersifat pelanggaran dan kejahatan. 

b. Penjara Kurungan 

Diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Misalnya 

hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti pidana kurungan 

selama-lamanya sekian. Ditujukan pada wajib pajak dan pihak ketiga. 

c. Pidana penjara 

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan 

terhadap kejahatan, dan dapat ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.  

 

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.8.1 Pelayanan Terhadap Kepatuhan KPRI 

Boediono dalam Faizah (2009) menjelaskan bahwa pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan 
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dan keberhasilan. Pelayanan adalah salah satu hal vital yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak. Karena pelayanan akan menciptakan suatu image tentang 

kantor yang memungut pajak tersebut. Jika pelayanannya itu baik dan 

memuaskan bagi pengurus KPRI maka secara otomatis para pengurus senang 

ketika datang dan membayarkan pajaknya. Jadi sebisa mungkin kantor 

pelayanan pajak harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para 

pengurus agar menciptakan persepsi yang baik dimata para pengurus KPRI. 

Tidak hanya itu saja, kantor pelayanan pajak juga sebisa mungkin harus 

sering memberikan penyuluhan atau seminar terkait dengan pembaharuan 

peraturan perpajakan dan informasi-informasi tentang pajak yang lainnya 

agar para pengurus bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pajak 

yang mereka bayarkan sehingga kepatuhan pajak juga bisa meningkat.  

 

2.8.2 Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI 

Kesadaran perpajakan adalah mengetahui atau mengerti perihal pajak. 

penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara 

oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajiban 

untuk membayar pajak menurut Suyatmin dalam Ihsanudin, 2012.  Kesadaran 

pajak merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari dalam diri para pengurus 

KPRI itu sendiri. Kesadaran pajak bisa diubah dan ditingkatkan dengan cara 

mengubah pola pikir para pengurus dan keinginan dari dalam diri pengurus 

itu sendiri. Sehingga seharusnya sejak dini ditanamkan sifat kesadaran dalam 

membayar pajak bagi orang-orang agar tidak terjadi penurunan jumlah 
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pembayar pajak. Pola fikir bahwa manfaat pajak tidak bisa dirasakan 

langsung oleh mereka para pengurus seharusnya diubah karena manfaat pajak 

bisa dirasakan secara berkesinambungan bukan hanya untuk mereka saja tapi 

untuk semua masyarakat indonesia dalam hal pembangunan negara. Jika para 

pengurus sadar akan manfaat ini maka tentunya dia akan meningkatkan 

kepatuhan dalam membayarkan pajaknya agar manfaat yang dirasakan juga 

ikut meningkat. 

 

2.8.3 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan menurut Suandy (2001:139). Pada umumnya masyarakat akan 

mematuhi peraturan jika didalam peraturan tersebut disebutkan sanksi-sanksi 

yang berlaku jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Sanksi pajak perlu 

ditegakkan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pengurus 

KPRI membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan 

maka pengurus akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara benar 

dan rutin karena takut akan terkena sanksi jika tidak membayarkan 

kewajibannya tersebut. Ini akan meningkatkan kepatuhan pajak bagi pengurus 

KPRI. 
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2.8.4 Pelayanan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

KPRI 

Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak, pengurus KPRI merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah 

kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai 

warga negara yang berbakti terhadap negaranya sudah seharusnya mereka 

mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah 

satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak. Selain itu 

dengan membayarkan pajaknya, pembangunan negara terhadap sarana dan 

prasarana akan meningkat tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh semua 

masyarakat baik yang membayarkan pajak maupun yang tidak. Jika pengurus 

mempertimbangkan ini tentunya kepatuhan pajak merekapun akan 

meningkat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

Pelayanan Pajak 
(X1) 

Kepatuhan KPRI (Y) Kesadaran Pajak 
(X2) 

Sanksi Pajak (X3) 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil 

1. Ahmed Riahi-

Belkaoui 

X = Tax Compliance 

Internationally 

Y = Selected Determinants 

Of Tax Morale 

Tax compliance internationally is positively 

related to the level of economic freedom, the level 

of importance of the equity market and the 

effectiveness of competition laws and high moral 

norms. 

 

2. Michael Doran X = Tax Penalties 

Y = Tax Compliance. 

Tax penalties not only support tax compliance, 

they also define it. Tax penalties determine the 

standards of conduct that the law imposes on 

taxpayers; they distinguish compliant taxpayers 

from non-compliant taxpayers. Importantly, the 

idea of tax compliance in a self-assessment 

system can consist only in the taxpayer making 

her best efforts to assess and report her correct tax 

liabilities. 

 

3. Christina dan 

Kepramareni 

X = kewajiban moral, 

kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan 

 Y = kepatuhan pajak 

kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

(PKB) di kantor bersama SAMSAT denpasar. 

4. Muliary dan 

Setiawan 

X = sanksi pajak dan 

kesadaran pajak 

Sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh 

secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan 
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Y = kepatuhan pelaporan 

WP 

pelaporan WP. 

5. Widayati dan 

Nurlis 

X = kesadaran, 

pengetahuan, dan 

pemahaman peraturan 

pajak serta persepsi yang 

baik atas efektifitas sistem 

perpajakan 

Y = Kemauan membayar 

pajak 

kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik 

atas efektifitas sistem perpajakan tidak 

berpengaruh sedangkan faktor pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib 

pajak untuk membayar pajak. 

 

6. Faizah X = pendapatan, pelayanan, 

pengetahuan, dan 

penegakan hukum pajak 

Y = kepatuhan pajak 

variabel pendapatan, pelayanan pajak, 

pengetahuan, dan penegakan hukum pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

7. Imaniyah X = pengetahuan dan 

penghasilan 

Y = kepatuhan pajak 

Pengetahuan dan penghasilan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak 

8. Yadnyana dan 

Sudiksa 

X = undang-undang, 

peraturan perpajakan, dan 

sikap wajib pajak 

Y = kepatuhan wajib pajak 

undang-undang dan peraturan pajak serta sikap 

secara simultan dan parsial berpengaruh 

signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di 

Kota Denpasar 

 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan penggabungan variabel x dari beberapa penelitian dengan 

variabel y kepatuhan pajak. Variabel pelayanan pajak diambil dari penelitian 
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Faizah (2009). Variabel kesadaran pajak diambil dari penelitian Muliary dan 

Setiawan (2009), dan Widayati dan Nurlis (2010). Variabel Sanksi pajak 

diambil dari penelitian Christina dan keprameni (2012), Muliary dan 

Setiawan (2009). Sedangkan variabel kepatuhan pajak berasal dari 

penggabungan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu oleh 

Christina dan keprameni (2012), Muliary dan Setiawan (2009), Faizah 

(2009), Imaniyah (2009), Yadnyana dan Sudiksa (2011). Perbedaan penelitian 

ini dengan pengelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Pada 

penelitian ini objek yang digunakan adalah KPRI sebagai wajib pajak badan. 

 

2.10  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka berfikir diatas maka 

hipotesis untuk penelitian ini adalah : 

H1 = persepsi pengurus atas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan KPRI di kabupaten tegal. 

H2 = persepsi pengurus atas kesadaran pajak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan KPRI di kabupaten tegal. 

H3 = persepsi pengurus atas sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap 

kepatuhan KPRI di kabupaten tegal. 

H4 = persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak KPRI di kabupaten 

tegal. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam metode penelitian harus sitematis sehingga 

dapat memecahkan masalah melalui yang menjadi obyek penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis mengenai pelayanan 

pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan KPRI di 

kabupaten tegal. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh 

melalui wawancara maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui 

kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan kuisioner ini disebarkan secara langsung 

kepada pengurus KPRI di Kabupaten Tegal. Sumber data yang digunakan 

adalah data dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten 

Tegal tahun 2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

SPSS versi 16.0. 
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3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Menurut indriantoro (2002:115) populasi adalah sekelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 

Populasi dari penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kabupaten Tegal. Alasan mengapa memilih koperasi ini 

untuk dijadikan obyek penelitian adalah karena KPRI di kabupaten tegal 

mempunyai anggota aktif KPRI terbanyak dibandingkan dengan koperasi 

lainnya di Kabupaten Tegal yaitu sebanyak 63 KPRI aktif dari 71 KPRI di 

Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk KPRI sebagai anggota tidak aktif sebanyak 

8 KPRI. Menurut Dinas Koperasi Kebupaten tegal, anggota tidak aktif yang 

dimaksud disini adalah KPRI yang tidak menjalankan kehidupan KPRInya dan 

tidak pernah mengadakan RAT. Selain anggota aktif alasan lain yang 

mendasari KPRI dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah modal, volume 

usaha, dan SHU KPRI di Kabupaten tegal mempunyai nilai terbesar 

dibandingkan dengan koperasi lainnya di Kabupaten Tegal. Dilihat dari alasan 

ini, diasumsikan penerimaan pajak dari KPRI lebih banyak dibandingkan 

dengan koperasi lainnya sehingga bisa diukur tingkat kepatuhannya. 

3.2.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi (Imaniyah 2009:59). Sampel dari penelitian 

ini diambil dengan cara Convience Sample atau pemilihan sampel 
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berdasarkan kemudahan dimana menurut Indriantoro (2002:131) pemakaian 

Convience Sample dikarenakan peneliti memilih sampel dari elemen populasi 

(orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti. Alasan 

menggunakan convienence sampling adalah terbatasnya waktu yang dimiliki 

oleh responden untuk mengisi kuesioner dikarenakan kesibukan responden 

tersebut. Sedangkan data dari KPRI yang berkaitan dengan penelitian ini 

diambil dari persepsi pengurus KPRI. 

Adapun nama-nama koperasi yang dijadikan sampel dari penelitian ini 

terdapat dalam lampiran. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang bisa memengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

A. Pelayanan Pajak 

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan pajak 

bagi koperasi yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan 

pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh 

petugas yang menangani pembayaran pajak. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri 

dari: 

1. Pelayanan pembayaran 
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Pelayanan pembayaran meliputi ketepatan waktu membayar, akurasi 

pembayaran, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kenyamananan 

dalam memperoleh pelayanan. 

2. Pelayanan keberatan dan pengurangan 

Pelayanan keberatan dan pengurangan meliputi adanya kemudahan 

dalam pengajuan keberatan ataupun pengurangan. 

3. Pelayanan penyampaian informasi 

Pelayanan penyampaian informasi meliputi adanya perhatian dari 

petugas pelayanan pajak dalam penyampaian informasi terkait dengan pajak 

yang dibayarkan 

Instrument yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak diadopsi 

dari Faizah (2009). Instrument pelayanan pajak terdiri dari 7 pertanyaan 

dimana 3 pertanyaan mewakili indikator pelayanan pajak, 2 pertanyaan 

mewakili pelayanan keberatan dan pengurangan serta 2 pertanyaan mewakili 

pelayanan penyampaian informasi. Pengukurannya menggunakan likert 5 

point (5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 

2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju 

(SS). 

B. Kesadaran Pajak 

Kesadaran membayar pajak adalah mengetahui atau mengerti perihal 

pajak, penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi 

negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi 
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kewajibannya untuk membayar pajak menurut Suyatmin dalam Ihsanudin, 

2012. 

Variabel ini diukur dengan indikator kesadaran membayar pajak 

menurut Widyawati dan Nurlis (2010) yaitu : 

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan 

negara. 

2. Penundaaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat 

merugikan negara. 

3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan 

merugikan negara. 

Variabel kesadaran membayar pajak diukur dengan lima item 

pertanyaan yang menggunakan likert 5 point (5-point likert scale) dimulai 

dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral 

(N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). 

C. Sanksi Pajak 

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan” Suandy (2001:139). Indikator yang digunakan diadopsi dari 

Cristina dan Keprameni (2012) : 
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1. Sanksi adminitratif yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup 

berat. 

2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk 

mendidik wajib pajak. 

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa terkecuali. 

5. Pengenaan sanksi atau pelanggaran pajak dapat dinegosiasi. 

Pengukuran Variabel sanksi pajak terdiri dari 4 pertanyaan yang 

mewakili indikator diatas dengan menggunakan Skala likert 5 point (5-point 

likert scale). Adapun kategori jawabannya menggunakan kategori jawaban 

a,b,c,d, dan e, serta kategori jawaban sangat setuju, kurang setuju, normal, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

 

3.3.2 Variabel Terikat (Independent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak KPRI di 

Kabupaten Tegal. Kepatuhan pajak KPRI yang dimaksud adalah kepatuhan 

KPRI dalam membayarkan pajaknya melalui sikap yang diperlihatkan untuk 

berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar 

pajak. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri 

dari : 
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1. Kesadaran 

Kesadaran yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran 

pajak didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

2. Ketaatan 

Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu 

berusaha menaati segala peraturan pembayaran pajak KPRI. 

3. Kelancaran 

Kelancaran berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap 

tahun, tidak menunda-nunda. 

4. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat 

waktu, tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan. 

Instrument untuk mengukur wajib pajak terdiri dari 8 item pertanyaan 

yang diadopsi dari Faizah (2009). Namun dipertimbangkan karena kesadaran 

merupakan variabel x dari penelitian ini, maka indikator untuk kesadaran 

tidak digunakan dalam penelitian yang mengukur variabel y ini. Dimana 

masing-masing indikator terdiri dari 2 item pertanyaan dengan menggunakan 

pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban dengan 

menggunakan jawaban yang telah disediakan. Masing-masing item 

pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan likert 5 point (5-point likert 

scale). Adapun kategori jawabannya untuk indikator ketepatan waktu 

menggunakan kategori jawaban a,b,c,d, dan e, serta kategori jawaban sangat 

setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan untuk 
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indikator ketaatan dan kelancaran menggunakan kategori jawaban sangat 

setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan 

data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2005). 

Dalam penelitian kuantitatif ada beberapa metode pengumpulan data yaitu 

metode angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2005). 

Metode pengumpulan data di penelitian ini adalah menggunakan metode 

angket/kuisioner. Metode angket/kuesioner merupakan serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh 

responden (Bungin, 2005). 

Didalam metode pengumpulan data kuisioner ini peneliti memberikan 

kuisioner tertutup mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan pelayanan,kesadaran, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak yang sesuai 

dengan indikator-indikatornya. Sedangkan yang dimaksud kuisioner tertutup 

adalah respponden memberikan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti 

tentang pertanyaan yang diajukan dimana disini adalah tentang pelayanan, 

kesadaran, sanksi, dan kepatuhan pajak bagi pengurus KPRI. Penelitian ini 

menggunakan skala likert dengan rician sebagai berikut : 

1. = sangat tidak setuju 

2. = tidak setuju 

3. = netral 
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4. = tidak setuju 

5. = sangat setuju 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan intreprestasi. Hasil pengolahan data ini 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk 

mengukur pengaruh X terhadap Y. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2011:19) statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi).  Kriteria pengujian statistik deskriptif yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.5.1.1 Kategori Variabel Pelayanan 

1. Skor maksimal: 

Skor maksimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 35 

2. Skor minimal: 

Skor minimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 16 

3. Rentang: 

Jarak antara Skor maksimal dan skor minimal yaitu 35-16 = 19. 
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4. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

5. Panjangnya kelas interval: 

P =  , maka P =  = 4 

Maka panjang kelas interval variabel pelayanan adalah 4. 

Tabel 3.1 Kategori Variabel Pelayanan 

No Interval Kategori 

1   16-19,99 Sangat Tidak Baik 

2 20-23,99 Tidak baik 

3 24 27,99 Cukup Baik 

4 28-31,99 Baik 

5 32-35,99 Sangat Baik 

Sumber : Data priner yang diolah, 2013. 

3.5.1.2 Kategori Variabel Kesadaran 

1. Skor maksimal: 

Skor maksimal untuk kategori kesadaran didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 20 

2. Skor minimal: 
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Skor minimal untuk kategori kesadaran didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 11 

3. Rentang: 

Jarak antara Skor maksimal dan skor minimal yaitu 20-11 = 9. 

4. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

5. Panjangnya kelas interval: 

P =  , maka P =  = 2 

Maka panjang kelas interval variabel pelayanan adalah 2. 

Tabel 3.2 Kategori Variabel Kesadaran 

No Interval Kategori 

1   11-12,99 Sangat Tidak sadar 

2 13-14,99 Tidak Sadar 

3 15-16,99 Cukup Sadar 

4 17-18,99 Sadar 

5 19-20,99 Sangat Sadar 

Sumber : Data priner yang diolah, 2013. 
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3.5.1.3  Kategori Variabel Sanksi 

1. Skor maksimal: 

Skor maksimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 20 

2. Skor minimal: 

Skor minimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 12 

3. Rentang: 

Jarak antara Skor maksimal dan skor minimal yaitu 20-12 = 8. 

4. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

5. Panjangnya kelas interval: 

P =  , maka P =  = 1,8 dibulatkan menjadi 2 

Maka panjang kelas interval variabel sanksi adalah 2. 

Tabel 3.3 Kategori Variabel Sanksi 

No Interval Kategori 

1  12-13,99 Sangat Tidak Paham 

2 14-15,99 Tidak Paham 

3 16-17,99 Cukup Paham 
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4 18-19,99 Paham 

5 20-21,99 Sangat Paham 

Sumber : Data priner yang diolah, 2013. 

3.5.1.4 Kategori Variabel Kepatuhan 

1. Skor maksimal: 

Skor maksimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 30 

2. Skor minimal: 

Skor minimal untuk kategori pelayanan didapatkan dari hasil pengujian 

spss yaitu 17 

3. Rentang: 

Jarak antara Skor maksimal dan skor minimal yaitu 30-17=13. 

4. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

5. Panjangnya kelas interval: 

P =  , maka P =  = 2,8 dibulatkan menjadi 3 

Maka panjang kelas interval variabel pelayanan adalah 3. 
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Tabel 3.4 Kategori Variabel Kepatuhan 

No Interval Kategori 

1   16-18,99 Sangat Tidak Patuh 

2 19-21,99 Tidak Patuh 

3 22-24,99 Cukup Patuh 

4 25-27,99 Patuh 

5 28-30,99 Sangat Patuh 

Sumber : Data priner yang diolah, 2013. 

 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Ghozali 2011 : 52). Pengujian validitas ini dengan melakukan 

korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor 

konstruk. Atau dengan membandingkan nilai person correlation dengan uji 2 

sisi dengan nilai signifikansi 0,05. 

Hasil uji validitas yang telah dilakukan : 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas 

Keterangan nomor pertanyaan 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

Tidak Valid - 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil 

bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2011 : 47). SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstuk atau variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnaly 1994 dalam Ghozali 

2011). 

Hasil uji Reliabilitas yang telah dilakukan : 

Tabel 3.6 Hasil Uji reliabilitas 

Variabel Cronbach’s alpha Keterangan 

Pelayanan pajak (X1) 0,762 Reliable 

Kesadaran pajak (X2) 0,747 Reliable 

Sanksi pajak (X3) 0,731 Reliable 

Kepatuhan pajak (Y) 0,723 Reliable 
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Sumber : Data primer yang diolah 

Dari data diatas bisa diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan 

yang ada didalam kuisioner adalah reliable atau handal. 

3.5.3 Uji Asumai Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu  atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui, bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah Sampel kecil.  

Salah satu cara untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji K-S harus memberikan 

nilai probabilitas di atas α=0,05 agar dapat dikatakan data berdistribusi 

normal. Cara lain yang digunakan ialah dengan melihat histogram dan grafik 

nor p-p plot of regression standardized residual. Jika histogram berbentuk 

seperti lonceng dan data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti 

arah garis diagonalnya atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi 

normal maka data dari penelitian dikatan berdistribusi normal. 

 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali 2011:105). 

Multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan 

variance inflaction factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai cuttof yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥10 maka dikatakan bahwa 

model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolonieritas dan baik untuk 

digunakan.  

 

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda maka 

disebut Heterokedastisitas menurut Ghozali (2011:139). 

Pengujian Heterokedastisitas bisa menggunakan Grafik Plot antara 

nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. 

Yang menjadi dasar analisis adalah : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur 

(gelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heterokedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). persamaan regresi berganda 

dengan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Kepatuhan Koperasi 

a   = Konstanta 

b1,b2,b3  = koefisien regresi 

X1  = Pelayanan Pajak 

X2  = Kesadaran Pajak 

X3  = Sanksi Pajak 

e   = Kesalahan Pengganggu 

 

3.6.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variansi 

variabel independen (Ghozali 2011:98). Dalam uji t menggunakan program 

SPSS dimana membandingkan signifikansi hitung masing-masing variabel 
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bebas terhadap derajat kepercayaan sebesar 5%. Apabila  perbandingan 

signifikansi hitung < 0,05 maka H0 ditolak dan kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual/parsial mempengaruhi variabel dependen. 

 

3.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. Cara yang digunakan untuk Uji F adalah melihat 

probabilitas signifikansi dari nilai F pada tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Jika probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang 

artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pembahasan 

4.1.1 Gambaran Umum Objek penelitian 

KPRI di wilayah Kabupaten Tegal adalah koperasi dengan jumlah 

koperasi aktif terbanyak dibandingkan dengaan koperasi lainnya dikabupaten 

tegal. Koperasi aktif disini adalah koperasi yang menjalankan kegiatan 

koperasinya dan mengadakan RAT. Dari jumlah 71 KPRI terdapat 63 KPRI 

aktif sedangkan sisanya adalah KPRI tidak aktif dimana tidak aktif disini 

adalah koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan koperasinya dan tidak 

pernah mengadakan RAT secara berturut-turut. KPRI di Kabupaten Tegalpun 

mempunyai kenaikan modal, volume usaha, dan SHU terbanyak dari tahun 

2010 ke 2011 dibandingkan dengan koperasi lainnya di Kabupaten Tegal. 

Modal KPRI dibagi menjadi 2 yaitu modal sendiri dan modal dari luar atau 

modal pihak ketiga. Kenaikan modal sendiri KPRI sejumlah Rp 

7.824.000.000,00 dan modal luar sejumlah Rp 8.174.000.000,00. Sedangkan 

untuk kenaikan volume usahanya KPRI mempunyai kenaikan sejumlah Rp 

600.000.000,00. Dari kegiatan yang dilakukan oleh KPRI di Kabupaten 

Tegal, kenaikan SHU dari tahun 2010 ke 2011 sebanyak Rp 

1.374.000.000,00. Sampel penelitian ini diambil melalui kuisioner yang diisi 
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menggunakan persepsi masing-masing pengurus dari 63 KPRI di Kabupaten 

Tegal. 

4.1.2  Deskripsi Hasil Penelitian 

Sesuai dengan  tujuan analisis deskriptif penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui persepsi pengurus atas pelayanan pajak, kesadaran pajak,sanksi 

pajak dan kepatuhan koperasi maka dalam pendeskripsian ini terdapat kriteria 

penilaian atas jawaban yang telah diberikan oleh responden dalam pengisian 

kuisioner. 

4.1.2.1 Deskripsi Variabel Pelayanan 

Tabel 4.1 Statistik Deskripsi Pelayanan 

 N Minimum Maximum Sum Mode Mean Std. 

Deviation 

PN1 63 2 5 237 4 3,76190 0,91077 

PN2 63 2 5 243 4 3,85714 0,77993 

PN3 63 1 5 240 4 3,80952 0,91329 

PN4 63 1 5 223 3 3,53968 0,89489 

PN5 63 2 5 241 4 3,82540 0,83356 

PN6 63 2 5 231 4 3,66667 0,87988 

PN7 63 2 5 247 4 3,92063 0,80925 

PN 63 12 35 1662 27 26,38095 4,11695 

Sumber: Data primer yang diolah data, 2013 

Keterangan 

PN = Pelayanan 
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Hasil pengolahan data pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa 

standar deviasi sebesar 4,11 lebih kecil dari mean. Artinya, nilai sampel 

dominan berkumpul di sekitar rata-rata hitungnya sebesar sebesar 26,4. Dari 

hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.1, sehingga dapat 

dikatakan pelayanan termasuk dalam kategori cukup. Dapat diketahui pula 

indikator variabel pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah 

PN4 sebesar 3,54. Maka dapat dikatakan bahwa masih rendahnya persepsi 

pengurus atas prosedur keberatan dan pengurangan yang dilaksanakan oleh 

kantor pelayanan pajak. 

Tabel 4.2 Distribusi Kategori Persepsi Pengurus Untuk Kategori variabel 

Pelayanan 

No Interval Kategori 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 16-19,99 Sangat Tidak Baik 2 3,17% 

2 20-23,99 Tidak Baik 15 23,81% 

3 24-27,99 Cukup Baik 22 34,93% 

4 28-31,99 Baik 17 26,98% 

5 32-35,99 Sangat Baik 7 11,11% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 

 

Demikian pula dengan hasil pengolahan data pada tabel 4.2 

menunjukkan sebagian besar responden menjawab pada kategori cukup baik 
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yaitu sebanyak 22 orang. Hal tersebut berarti menurut persepsi para pegawai, 

pelayanan yang dilakukkan oleh kantor pelayanan sudah cukup baik. 

 

4.1.2.2 Deskripsi Variabel Kesadaran 

Tabel 4.3 Statistik Deskripsi Kesadaran 

 N Minimum Maximum Sum Mode Mean Std. 

deviatiom 

KN1 63 1 5 260 

 

5 4,12698 0,88886 

KN2 63 3 5 272 

 

5 4,31746 0,73672 

KN3 63 2 5 255 

 

4 4,04762 0,86934 

KN3 63 2 5 258 

 

4 4,09524 0,79746 

KN 63 8 20 1045 18 16,58730 2,51854 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Keterangan 

KN = Kesadaran 

 

Hasil pengolahan data pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa 

standar deviasi sebesar 2,52 lebih kecil dari mean. Artinya, nilai sampel 

dominan berkumpul di sekitar rata-rata hitungnya sebesar sebesar 16,59. Dari 
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hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.2, sehingga dapat 

dikatakan kesadaran termasuk dalam kategori cukup. Dapat diketahui pula 

indikator variabel pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah 

KN3 sebesar 4,09. Maka dapat dikatakan bahwa para pengurus belum begitu 

sadar bahwa penundaan pebayaran pajak sangat merugikan negara. 

Tabel 4.4 Distribusi Kategori Persepsi Pengurus Untuk Variabel Kesadaran 

No Interval Kategori 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 11-12,99 Sangat Tidak Sadar 4 6,35% 

2 13-14,99 Tidak Sadar 8 12,70% 

3 15-16,99 Cukup Sadar 19 30,16% 

4 17-18,99 Sadar 14 22,22% 

5 19-20,99 Sangat Sadar 18 28,57% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 

Demikian pula dengan hasil pengolahan data pada tabel 4.4 

menunjukkan sebagian besar responden menjawab pada kategori cukup sadar 

yaitu sebanyak 19 orang. Hal tersebut berarti para pengurus KPRI 

mempunyai kesadaran yang cukup untuk pajak yang harus mereka bayarkan. 
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4.1.2.3 Deskripsi Variabel Sanksi 

Tabel 4.5 Statistik Deskripsi Sanksi 

 N Minimum Maximum Sum Mode Mean Std. 

deviatiom 

SS1 63 2 5 246 

 

4 3,90476 0,79746 

SS2 63 3 5 262 

 

5 4,15873 0,86521 

 

SS3 63 1 5 199 

 

4 3,15873 1,11016 

SS3 63 2 5 273 

 

4 4,33333 0,69561 

 

SS 63 8 20 980 

 

17 15,55556 1,98200 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Keterangan 

SS = Sanksi 

 

Hasil pengolahan data pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa 

standar deviasi sebesar 1,98 lebih kecil dari mean. Artinya, nilai sampel 

dominan berkumpul di sekitar rata-rata hitungnya sebesar sebesar 15,56. 

Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.3, sehingga dapat 

dikatakan sanksi termasuk dalam kategori tidak paham. Dapat diketahui 
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pula indikator variabel pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah 

adalah SS3 sebesar 3,16. Maka dapat dikatakan bahwa masih belum 

pahamnya  persepsi para pengurus atas sanksi untuk wajib pajak yang sering 

melanggar. 

Tabel 4.6 Distribusi Kategori Persepsi Pengurus Untuk Variabel Sanksi 

No Interval Kategori 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 12-13,99 Sangat Tidak Paham 7 11,11% 

2 14-15,99 Tidak Paham 29 46,03% 

3 16-17,99 Cukup Paham 17 26,98% 

4 18-19,99 Paham 9 14,29% 

5 20-21,99 Sangat Paham 1 1,59% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 

Demikian pula dengan hasil pengolahan data pada tabel 4.6 

menunjukkan sebagian besar responden menjawab pada kategori tidak paham 

yaitu sebanyak 29 orang. Hal tersebut berarti para pengurus KPRI 

mempunyai pehamahan yang rendah terhadap sanksi yang dikenakan untuk 

perpajakan KPRI. 
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4.1.2.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan 

Tabel 4.7 Statistik Deskripsi Kepatuhan 

 N Minimum Maximum Sum Mode Mean Std. 

deviation 

KP1 63 2 5 248 4 3,93651 0,85898 

KP2 63 2 5 250 4 3,96825 0,78223 

KP3 63 2 5 255 5 4,04762 0,86934 

KP4 63 2 5 236 4 3,74603 0,84182 

KP5 63 1 5 241 5 3,82540 1,19865 

KP6 63 2 5 252 4 4 0,82305 

KP 63 11 30 1482 26 23,52381 3,56442 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Keterangan 

KP = Kepatuhan 

 

Hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa 

standar deviasi sebesar 3,56 lebih kecil dari mean. Artinya, nilai sampel 

dominan berkumpul di sekitar rata-rata hitungnya sebesar sebesar 23,53. Dari 

hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel 3.3, sehingga dapat 

dikatakan kepatuhan termasuk dalam kategori cukup patuh. Dapat diketahui 

pula indikator variabel kepatuhan yang memiliki nilai rata-rata terendah 

adalah KP4 sebesar 3,75. Maka dapat dikatakan bahwa persepsi pengurus 
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KPRI atas hambatan yang dihadapi pada saat membayar pajak itu masih 

banyak. 

Tabel 4.8 Distribusi Kategori Persepsi Pengurus Untuk Variabel kepatuhan 

No Interval Kategori 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 16-18,99 Sangat Tidak Patuh 6 9,52% 

2 19-21,99 Tidak Patuh 14 22,22% 

3 22-24,99 Cukup Patuh 18 28,57% 

4 25-27,99 Patuh 15 23,81% 

5 28-30,99 Sangat Patuh 10 15,87% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 

 

Demikian pula dengan hasil pengolahan data pada tabel 4.6 

menunjukkan sebagian besar responden menjawab pada kategori cukup patuh 

yaitu sebanyak 18 orang. Hal tersebut berarti para pengurus KPRI 

mempunyai kepatuhan yang cukup atas pajak yang dikenakan untuk KPRI 

yang dikelolanya. 

. 

 

4.1.3  Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu  atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu 

cara untuk menguji normalitas residual adalah uji ststistik non-parametrik 
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Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji K-S harus memberikan nilai 

probabilitas di atas α=0,05 agar dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

Selain dengan menggunakan uji K-S suatu data bisa dideteksi kenormalannya 

dengan menggunakan histogram dan grafik normal p-p plot of regression 

standardized residual. Hasil uji normalitas dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.9. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.31051734 

Most Extreme Differences Absolute .057 

Positive .057 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .450 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 

  

   

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 Berdasarkan hasil uji K-S dari Unstandardized Residual didapatkan 

hasil untuk nilai signifikansi sebesar 0,987. Karena nilai signifikansinya melebihi 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi normal. 
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 Gambar 4.1 Uji Normalitas 

 Berdasarkan gambar dari histogram diatas bisa disimpulkan bahwa 

data penelitian ini berdistribusi normal karena histogram berbentuk lonceng dan 

menunjukan pola distribusi normal. 

 
   Gambar 4.2 Uji Normalitas 
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Berdasarkan penyebaran P-Plot diatas diketahui bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data 

dari penelitian yang dilakukan berdistribusi normal. 

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen (Ghozali 2011:105). Uji multikolineritas yang telah diuji pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 .808 1.238 

X2 .828 1.207 

X3 .763 1.311 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan uji multikolinieritas yang telah dilakukan didapatkan 

nilai VIF untuk X1 1,238 , X2 1,207 , dan X3 1,311. Karena tidak terjadi 

multikolinieritas dalam penelitian nilai VIF kurang dari 10 maka disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini. Selain itu nilai 

tolerance dari penelitian ini untuk variabel X1, X2, dan X3 masing-masing 

adalah 0,808 , 0,828 , dan 0,763. Karena nilai tolerance lebih dari 0,10 maka 

penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas atau korelasi antar variabel. 
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4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda maka 

disebut Heterokedastisitas (Ghozali 2011:139). 

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik 

scaterplots. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4.3 Hasil Uji Scaterplots 

 

Berdasarkan grafik scaterplots diatas bisa diketahui bahwa data dari 

penelitian yang dilakukan tidak mengandung heterokedastisitas karena titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 
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0 pada sumbu Y. karena tidak terjadi heterokedastisitas maka model regresi 

layak dipakai untuk memprediksi variabel Y berdasarkan masukan variabel 

independen X1, X2, dan X3. 

 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

4.1.4.1 Analisis regresi berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan uji analisis 

regresi yang dilakukan dari penelitian didapatkan persamaan : 

Ŷ =0,560+0,060X1+0,818X2+0,502X3. 

Keterangan : 

Ŷ = Kepatuhan Koperasi 

X1 = Pelayanan Pajak 

X2 = Kesadaran Pajak 

X3 = Sanksi Pajak 

e    = Kesalahan pengganggu 

Tabel 4.11 Analisis Regresi berganda  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) .560 2.790 

X1 .060 .081 

X2 .818 .131 

X3 

.502 .174 



 
 

 
 

65 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) .560 2.790 

X1 .060 .081 

X2 .818 .131 

X3 

.502 .174 

       

   Sumber : Data yang primer diolah, 2013 

 

Dari hasil analisis regresi diatas dapat dilihat bahwa : 

a. Konstanta sebesar 0,560 menyatakan bahwa jika semua variabel dianggap 

konstan, maka kepatuhan koperasi menjadi sebesar 0,560. 

b. Koefisien regresi pelayanan pajak sebesar 0,060 menyatakan bahwa jika 

terjadi peningkatan variabel pelayanan pajak sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain kostan, maka besarnya kepatuhan koperasi naik 

sebesar 0,060. 

c. Koefisien regresi kesadaran pajak sebesar 0,818 menyatakan bahwa jika 

terjadi peningkatan variabel kesadaran pajak sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain kostan, maka besarnya kepatuhan koperasi naik 

sebesar 0,818. 

d. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,502 menyatakan bahwa jika 

terjadi peningkatan variabel sanksi pajak sebesar satu satuan dengan 
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asumsi variabel lain kostan, maka bearnya kepatuhan koperasi naik 

sebesar 0,502 

 

4.1.4.2 Uji  Parsial (Uji t) 

Uji t menunjukan bahwa seberapa besar pengaruh variabel penjelas 

atau independen secara individual menerangkan variabel dependen. Dari uji t 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan : 

 

Tabel 4.12 Uji Parsial (Uji t) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .560 2.790  .201 .842 

X1 .060 .081 .069 .738 .463 

X2 .818 .131 .578 6.237 .000 

X3 

.502 .174 .279 2.888 .005 

       

 

Sumber : Data yang diolah , 2013 

 

 Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model 

regresi, hanya variabel pelayanan yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat probabilitas signifikansi untuk pelayanan sebesar 0,463 dan lebih 

besar dari 0,05. Sedangkan untuk variabel kesadaran dan sanksi pajak 
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signifikan karena kesadaran pajak mempunyai tingkat probabilitas sebesar 

0,00 dan sanksi pajak  mempunyai tingkat probabilitas sebesar 0,005 serta 

keduanya kurang dari 0,05. Maka hasil uji parsial dalam penelitian ini berarti 

bahwa H2 dan H3 diterima, yang mengandung makna kesadaran pajak dan 

sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. Namun 

untuk H1 ditolak yang berarti pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan KPRI. 

 

4.1.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F menunjukan bahwa apakah jika variabel bebas dimasukkan 

kedalam model secara bersama-sama akan mempengaruhi variabel terikat. 

Hasil analisis data penelitian untuk uji simultan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 Tabel 4.13 Uji Simultan (Uji F) 

 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 456.728 3 152.243 27.138 .000a 

Residual 330.986 59 5.610   

Total 787.714 62    

    

     

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Berdasarkan tabel uji simultan diatas dapat diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 27,138 dengan probabilitas 0,00. Karena nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kepatuhan koperasi. Atau dengan kata lain H4 diterima, yang mengandung 

makna bahwa pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan KPRI. 

Sedangkan besarnya kemampuan model menjelaskan variasi variabel 

dependen bisa dilihat dari besarnya koefisien determinasi. 

 Tabel 4.14 Koefisien Determinasi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan tabel annova diatas dapat diketahui bahwa besarnya 

adjusted R2 adalah 0,558. Hal Ini berarti 55,8% variansi kepatuhan KPRI 

dapat dijelaskan oleh pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak. Sedangkan 

sisanya (100%-55,8%=44,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar 

model. 

 

 

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

1 

.761a .580 .558 2.36853 
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4.2 Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis dikembangkan dalam tabel 4.12. Dalam tabel ini 

menyatakan bahwa hipotesis 2, 3, dan 4 diterima sedangkan untuk hipotesis 1 

ditolak 

Tabel 4.15 Hasil Pengujian hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 persepsi wajib pajak atas pelayanan pajak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

KPRI di kabupaten tegal. 

H1 Ditolak 

H2 persepsi wajib pajak atas kesadaran pajak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

KPRI di kabupaten tegal. 

H2 Diterima 

H3 persepsi wajib pajak atas sanksi pajak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

KPRI  di kabupaten tegal. 

H3 Diterima 

H4 persepsi wajib pajak atas pelayanan,kesadaran, 

dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan 

terhadap kepatuhan pajak KPRI di kabupaten 

tegal. 

H4 Diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

Di dalam pembahasan ini akan diulas lagi secara umum kriteria 

penilaian untuk semua variabel penelitian. 

1. Pelayanan 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai rata-rata terandah 

ditunjukkan oleh indikator PN4 yang mengacu pada pernyataan “Prosedur 

keberatan dan pengurangan mudah”. Hal ini dikarenakan petugas kantor 

pelayanan pajak kurang memberikan sosialisasi terhadap pengurus KPRI, 

sehingga mereka berfikir dan beranggapan ketika mereka akan mengajukan 

keberatan dan pengurangan pajak prosedur dari kantor pelayanan pajak terlalu 

terbelit-belit atau tidak mudah. 

2. Kesadaran 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai rata-rata terandah 

ditunjukkan oleh indikator KN3 yang mengacu pada pernyataan “Penundaan 

pembayaran pajak dapat merugikan negara”. Hal ini dikarenakan batas waktu 

pembayaran pajak terletak dalam rentang waktu yang lama sehingga para 

pengurus KPRI merasa enggan untuk membayarkan pajak secepatnya dan 

akhirnya merekapun menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 

ditentukan. 

3. Sanksi 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai rata-rata terandah 

ditunjukkan oleh indikator SS3 yang mengacu pada pertanyaan “sanksi 
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apa yang sering dikenakan terhadap wajib pajak yang sering melanggar”. 

Dan sebagian besar pengurus KPRI menjawab bunga. Hal ini dikarenakan 

mereka beranggapan bahwa sanksi untuk para pelanggar pajak belum 

begitu ditegakkan sehingga lebih baik sanksi itu yang memberi manfaat 

kepada negara seperti adanya bunga yang nantinya juga akan 

disumbangkan kepada negara dariapada sanksi yang berat tetapi tidak 

benar-benar diterapkan 

4. Kepatuhan 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai rata-rata terandah 

ditunjukkan oleh indikator KP4 yang mengacu pada pernyataan “Dalam 

membayarkan pajak saya tidak pernah mengalami hambatan”. Hal ini 

dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kantor pelayanan pajak mengenai 

pajak yang terkait dengan KPRI, sehingga para pengurus kurang begitu 

paham mengenai pajak KPRI yang mereka jalankan. 

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

4.2.2.1 Pengaruh persepsi pengurus atas pelayanan pajak berpengaruh 

secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal 

 Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. 

Artinya semakin baik persepsi pengurus KPRI mengenai pelayanan dari 

kantor pajak maka kepatuhan KRI pun akan semakin tinggi  Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap 
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kepatuhan KPRI. Dengan demikian, hasil pengujian menolak hipotesis 

pertama (H1). 

Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Ikhsan dan Ishak (2005:57)  

menyatakan bahwa persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau 

mengintepretasikan peristiwa,obyek serta manusia. Orang-orang bertindak 

atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu 

mecerminkan kenyataan yang sebenarnya.. Hasil dari pengujian hipotesis ini 

mendukung teori persepsi ini. Kantor pelayanan pajak belum bisa 

memberikan image atau gambaran yang mengena dihati para pengurus 

sehingga persepsi para pengurus terhadap pelayananpun cukup baik. 

Berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan 

tingkat pelayanan dari kantor pelayanan pajak tergolong cukup baik. Namun, 

hal tersebut tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan KPRI 

dalam membayarkan pajaknya. Ini dikarenakan kantor pelayanan pajak yang 

kurang mensosialisasikan pearturan perpajakan terbaru untuk KPRI.sehingga 

para pengurus tidak mengetahui peraturan pajak terbaru mengenai koperasi 

yang dikelolanya. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Faizah (2009) yang menyatakan pelayanan pajak berpengaruh dan 

signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan obyek yang 

berbeda. Karena obyek dari penelitian ini yang berbeda dari sebelumnya 
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maka menghasilkan persepsi dan kesimpulan yang berbeda pula terkait 

dengan pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan 

4.2.2.2 Pengaruh persepsi pengurus  atas kesadaran pajak secara parsial 

terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal 

 Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

kesadaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. 

Artinya semakin tinggi kesadaran para pengurus KPRI maka kepatuhan pajak 

dari KPRI semakin tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran 

pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI. Dengan 

demikian, hasil pengujian menerima hipotesis kedua (H2). 

 Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukan bahwa 

kesadaran para pengurus KPRI termasuk dalam kategori cukup sadar. Namun, 

jika kategori sadar dan sangat sadar dijumlahkan hasilnya akan mencakup 

lebih dari setengah pengurus KPRI yang memilih kategori tersebut. Ini berarti 

sebagian besar pengurus KPRI sadar sampai sangat sadar dalam 

membayarkan pajaknya. 

Kesadaran mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara 

samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. 

Irianto dalam widayati dan nurlis, 2010 menyebutkan terdapat tiga bentuk 

kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa 

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. 

Dengan menyadari hal ini, pengurus KPRI mau membayarkan pajak karena 

merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari 
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digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan 

warga negara.  

Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangatlah merugikan negara. Pengurus KPRI mau 

membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial 

yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, 

kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undnag-undang dan dapat 

dipaksakan. Pengurus akan membayar pajak karena pembayaran pajak 

disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban 

mutlak untuk setiap warga negara. 

Namun walaupun para pengurus KPRI sadar akan pentingnya pajak, 

kesadaran ini harus di dipertahankan atau ditingkatkan agar tidak menjadi 

menurun. Karena sesuai dengan teori kesadaran yang di cetuskan oleh Carl G 

Jung kesadaran terdiri dari ego, ketidaksadaran pribadi (personal 

unconsciousness) dan ketidaksadaran kolektif (collectiveunconscious) yang 

semuanya terlahir dari ingatan masa lalu. Rakyat indonesia mengalami masa 

penjajahan selama tiga setengah abad khusunya dibidang perpajakan. Rakyat 

beranggapan bahwa pajak adalah hal yang memeras mereka dan 

memberatkan hidupnya. Walaupun sekarang masyarakat indonesia sudah 

merdeka namun mereka masih beranggapan bahwa pajak adalah 

memberatkan mereka (Suryarini dan Tarmudji, 2006:10). Sehingga 

Kesadaran yang sudah tinggi ini bisa saja menjadi menurun sesuai dengan 



 
 

 
 

75 

teori kesadaran yang dipopulerkan oleh Carl G Jung jika kesadaran dari para 

pengurus tidak dipertahankan atau ditingkatkan. 

 

4.4.2.3 Pengaruh persepsi pengurus atas sanksi pajak secara parsial terhadap 

kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan KPRI Artinya 

semakin pengurus paham mengenai sanksi pajak maka kepatuhan KPRI pun 

semakin tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan koperasi. Dengan demikian, 

hasil pengujian menerima hipotesis ketiga (H3).  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Christina dan Keprameni (2012). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 

hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan 

hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

Analisis statistik deskriptif  dalam penelitian menunjukan bahwa 

pengurus KPRI kurang paham mengenai sanksi perpajakan. Ini dikarenakan 

tidak adanya pengenaan sanksi yang sebenarnya terhadap para pelanggar 

undang-undang perpajakan. Jika sanksi-sanksi yang terdapat dalam 

perundang-undangan perpajakan tersebut benar-benar ditegakkan tanpa 

memandang siapapun yang melanggar tentunya akan mengubah persepsi 

pengurus yang kurang paham terhadap sanksi dan secara tidak langsung akan 
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meningkatkan kepatuhan perpajakan KPRInya agar tidak terkena sanksi 

tersebut. 

 

4.4.2.4 Pengaruh persepsi pengurus atas pelayanan, kesadaran, dan sanksi 

pajak secara simultan terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten 

Tegal 

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

kepatuhan KPRI. Artinya semakin tinggi pelayanan, kesadaran, dan sanksi 

pajak maka kepatuhan KPRI semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh 

secara simultan terhadap kepatuhan KPRI. Dengan demikian, hasil pengujian 

menerima hipotesis keempat (H4). 

Walaupun ketika secara parsial ada satu variabel x yang tidak 

mempengaruhi variabel y yaitu pelayanan pajak namun secara simultan atau 

secara bersama-sama semua variabel x berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak. Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak, pengurus KPRI merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah 

kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai 

warga negara yang berbakti terhadap negaranya sudah seharusnya mereka 

mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah 

satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak koperasi 

yang dikelolanya. Selain itu dengan membayarkan pajaknya, pembangunan 
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negara terhadap sarana dan prasarana akan meningkat tentunya manfaat ini 

akan dirasakan oleh semua masyarakat baik yang membayarkan pajak 

maupun yang tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di 

Kabupaten tegal. Pelayanan termasuk dalam kategori cukup. Kecuali indikator 

PN4 yang mengacu pada pernyataan “Prosedur keberatan dan pengurangan 

mudah”. Hal ini dikarenakan petugas kantor pelayanan pajak kurang 

memberikan sosialisasi terhadap pengurus KPRI, sehingga mereka berfikir dan 

beranggapan ketika mereka akan mengajukan keberatan dan pengurangan pajak 

prosedur dari kantor pelayanan pajak terlalu terbelit-belit atau tidak mudah. 

2. Terdapat pengaruh kesadaran secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di 

kabupaten Tegal. Kesadaran termasuk dalam kategori cukup sadar. Kecuali 

indikator KN3 yang mengacu pada pernyataan “Penundaan pembayaran pajak 

dapat merugikan negara”. Hal ini dikarenakan batas waktu pembayaran pajak 

terletak dalam rentang waktu yang lama sehingga para pengurus KPRI merasa 

enggan untuk membayarkan pajak secepatnya dan akhirnya merekapun 

menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan. 

3. Terdapat pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan KPRI di 

Kabupaten Tegal. Kategori sanksi pajak untuk pengurus KPRI termasuk 
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dalam kurang paham. Nilai terrendah terdapat pada indikator SS3 yang 

mengacu pada pertanyaan “sanksi apa yang sering dikenakan terhadap wajib 

pajak yang sering melanggar”. Dan sebagian besar pengurus KPRI menjawab 

bunga. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa sanksi untuk para 

pelanggar pajak belum begitu ditegakkan sehingga lebih baik sanksi itu yang 

memberi manfaat kepada negara seperti adanya bunga yang nantinya juga 

akan disumbangkan kepada negara dariapada sanksi yang berat tetapi tidak 

benar-benar diterapkan 

4. Terdapat pengaruh pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak secara simultan 

terhadap kepatuhan KPRI di Kabupaten Tegal. Ini dibuktikan dengan nilai 

probabilitas yang kurang dari 0,05%. Sedangkan besarnya pengaruh adalah 

55,8%. Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak, pengurus KPRI merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah 

kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai 

warga negara yang berbakti terhadap negaranya sudah seharusnya mereka 

mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah 

satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak. Selain itu 

dengan membayarkan pajaknya, pembangunan negara terhadap sarana dan 

prasarana akan meningkat tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh semua 

masyarakat baik yang membayarkan pajak maupun yang tidak. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan kantor pelayanan pajak memberikan sosialisasi mengenai tata 

cara pembayaran pajak secara lengkap kepada pengurus KPRI khususnya 

mengenai prosedur pengajuan keberatan dan pengurangan pajak 

2. Diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 

pembayaran pajak tepat waktu serta akibat penundaan pembayaran pajak. 

3. Diharapkan pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai pengenaan 

sanksi bagi para pelanggar aturan perpajakan serta penegakan sanksi tanpa 

memandang siapapun. 

4. Diharapkan bagi pengurus KPRI maupun pengelola pajak untuk saling 

memberikan feedback atau umpan balik sehingga proses pengelolaan pajak 

dapat berjalan secara efektif, efien serta tepat sasaran baik dari segi 

pemungutan dan penggunaan pajak tersebut. Dari segi pengurus selalu 

mematuhi program yang diselenggarakan oleh pemerintah terkai tpajak 

KPRI, dan dari segi pengelola atau pemerintah untuk memfasilitasi 

pengurus berkaitan dengan hak yang diperoleh setelah kewajiban pengurus 

dipenuhi yaitu membayar pajak. 

5. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan mengambil sampel di semua 

koperasi bukan hanya di KPRI saja. 

6. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode 

kuisioner saja namun menambah menggunakan metode wawancara agar 

hasilnya menunjukan keadaan yang sebenarnya. 
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1. Uji Validitas X1 

Correlations 

  

total 

pertanyaan

1 

pertanyaan

2 

pertanyaan

3 

pertanyaan

4 

pertanyaan

5 

pertanyaan

6 

pertanyaan

7 

Total Pearson 

Correlatio

n 

1 .591
**
 .722

**
 .736

**
 .691

**
 .498

**
 .737

**
 .609

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.001 .000 .000 .000 .005 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

1 

Pearson 

Correlatio

n 

.591
**
 1 .338 .282 .151 .190 .452

*
 .355 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

 
.068 .131 .425 .316 .012 .055 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

2 

Pearson 

Correlatio

n 

.722
**
 .338 1 .487

**
 .581

**
 .045 .488

**
 .302 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .068 

 
.006 .001 .812 .006 .105 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

3 

Pearson 

Correlatio

n 

.736
**
 .282 .487

**
 1 .411

*
 .222 .684

**
 .319 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .131 .006 

 
.024 .238 .000 .086 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

4 

Pearson 

Correlatio

n 

.691
**
 .151 .581

**
 .411

*
 1 .395

*
 .381

*
 .182 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .425 .001 .024 

 
.031 .038 .337 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
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perta

nyaan

5 

Pearson 

Correlatio

n 

.498
**
 .190 .045 .222 .395

*
 1 .126 .410

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.005 .316 .812 .238 .031 

 
.508 .025 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

6 

Pearson 

Correlatio

n 

.737
**
 .452

*
 .488

**
 .684

**
 .381

*
 .126 1 .222 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .012 .006 .000 .038 .508 

 
.239 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

perta

nyaan

7 

Pearson 

Correlatio

n 

.609
**
 .355 .302 .319 .182 .410

*
 .222 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .055 .105 .086 .337 .025 .239 

 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 

      

*. Correlation is significant at the 

0.05 level (2-tailed). 

      

 

 

2. Uji Reliabilitas X1 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.762 8 
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3. Uji Validitas X2 

Correlations 

  Total pertanyaan8 pertanyaan9 pertanyaan10 pertanyaan11 

total Pearson 

Correlation 
1 .476

**
 .458

*
 .788

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed)  .008 .011 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan8 

Pearson 

Correlation 
.476

**
 1 .264 .057 .072 

Sig. (2-tailed) .008  .159 .764 .706 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan9 

Pearson 

Correlation 
.458

*
 .264 1 .081 .060 

Sig. (2-tailed) .011 .159  .670 .754 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan10 

Pearson 

Correlation 
.788

**
 .057 .081 1 .643

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .764 .670  .000 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan11 

Pearson 

Correlation 
.771

**
 .072 .060 .643

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .706 .754 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

87 

4. Uji Reliabilitas X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.747 5 

 

5. Uji Validitas X3 

 
 

Correlations 

  total pertanyaan12 pertanyaan13 pertanyaan14 pertanyaan15 

total Pearson 

Correlation 
1 .514

**
 .395

*
 .839

**
 .700

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.004 .031 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan12 

Pearson 

Correlation 
.514

**
 1 -.087 .037 .792

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.004 

 
.647 .845 .000 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan13 

Pearson 

Correlation 
.395

*
 -.087 1 .331 -.035 

Sig. (2-

tailed) 
.031 .647 

 
.074 .854 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan14 

Pearson 

Correlation 
.839

**
 .037 .331 1 .279 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .845 .074 

 
.136 

N 30 30 30 30 30 

pertany

aan15 

Pearson 

Correlation 
.700

**
 .792

**
 -.035 .279 1 
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .854 .136 

 

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

   

*. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed). 

   

 

6. Uji Reliabilitas X3 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 5 

 

7. Uji Validitas Y 

 

 

Correlations 

  

total 

pertanyaan

18 

pertanyaan

19 

pertanyaan

20 

pertanyaan

21 

pertanya

an22 

pertanya

an23 

total Pearson 

Correlation 
1 .574

**
 .507

**
 .606

**
 .461

*
 .700

**
 .738

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.001 .004 .000 .010 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan18 

Pearson 

Correlation 
.574

**
 1 .216 .374

*
 .307 .107 .482

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

 
.252 .042 .099 .572 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan19 

Pearson 

Correlation 
.507

**
 .216 1 .293 .061 .067 .498

**
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Sig. (2-

tailed) 
.004 .252 

 
.116 .749 .727 .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan20 

Pearson 

Correlation 
.606

**
 .374

*
 .293 1 .108 .268 .327 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .042 .116 

 
.570 .153 .077 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan21 

Pearson 

Correlation 
.461

*
 .307 .061 .108 1 .095 .236 

Sig. (2-

tailed) 
.010 .099 .749 .570 

 
.619 .209 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan22 

Pearson 

Correlation 
.700

**
 .107 .067 .268 .095 1 .372

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .572 .727 .153 .619 

 
.043 

N 30 30 30 30 30 30 30 

pertany

aan23 

Pearson 

Correlation 
.738

**
 .482

**
 .498

**
 .327 .236 .372

*
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .007 .005 .077 .209 .043 

 

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

     

*. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 

     

 

8. Uji Reliabilitas Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.723 7 
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9. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X1 63 19.00 16.00 35.00 1662.00 26.3810 .51869 4.11695 

X2 63 9.00 11.00 20.00 1045.00 16.5873 .31731 2.51854 

X3 63 8.00 12.00 20.00 980.00 15.5556 .24971 1.98200 

Y 63 13.00 17.00 30.00 1482.00 23.5238 .44907 3.56442 

Valid N 

(listwise) 
63 

       

 

 

10. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.31051734 

Most Extreme Differences Absolute .057 

Positive .057 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .450 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 

a. Test distribution is Normal.  
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11. Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 .808 1.238 

X2 .828 1.207 

X3 .763 1.311 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

 

12. Uji Heterokedastisitas 
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13. Analisis Regresi Berganda 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) .560 2.790 

X1 .060 .081 

X2 .818 .131 

X3 .502 .174 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

 

14. Uji t 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .560 2.790  .201 .842 

X1 .060 .081 .069 .738 .463 

X2 .818 .131 .578 6.237 .000 

X3 .502 .174 .279 2.888 .005 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

94 

15. Uji F 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 456.728 3 152.243 27.138 .000
a
 

Residual 330.986 59 5.610   

Total 787.714 62    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y     

 

16. Koefisien Determinasi 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .761
a
 .580 .558 2.36853 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  

b. Dependent Variable: Y   
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