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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun 

masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum 

menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian 

pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, 

setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil- 

hasil pembangunan maka tanggungjawab rakyat terhadap pajak dalam 

pelaksanaan pembangunan semakin besar (Irianingsih, 2015). 

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu 

penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh 

karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai 

upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah 

satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (Amri, 2015). 

Pada 16 Desember 2019 Bapenda Jawa Barat memberikan hasil bahwa 

Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau Wajib Pajak (WP) 

yang belum membayar pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota 
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Depok ternyata jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data yang didapat 

pertengahan Desember 2019 lalu dari total potensi pajak sebanyak 1.176.674 

Kendaraan Bermotor (KBM) yang ada di Kota Depok. Dan ternyata sampai 

akhir tahun Desember 2019 terdata sebanyak 454.014 KBM. Dimana yang 

tertunggak pembayaran pajaknya atau setara dengan 38,58%. Besarnya jumlah 

tunggakan pajak ini tentunya mempengaruhi besarnya jumlah bagi hasil PKB 

yang diterima oleh Kota Depok. Meskipun target penerimaan pajak bagi hasil 

PKB untuk Kota Depok setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun 

jumlahnya tentu tetap tidak sesuai dengan potensi yang ada 

(beritautama.net/nusantara/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-depok- 

cukup-besar-di-2019/). 
 

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak mereka 

adalah penting dalam pengumpulan pajak. Padahal, kondisi ideal tidak selalu 

terjadi mengingat Wajib Pajak sangat sering berusaha menghindari beban pajak 

yang dikenakan padanya. Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara 

lain adalah hasil pemungutan pajak yang tidak langsung dinikmati oleh wajib 

pajak lainnya, ketidak puasan publik terhadap layanan publik, pembangunan 

infrastruktur yang tidak merata, dan jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh 

pejabat tinggi (Rahmawati &Yulianto, 2018). Konsep kepatuhan pajak 

menunjukkan bagaimana wajib pajak mengakomodasi aturan dan peraturan 

yang berbatasan dengan sistem pajak disuatu negara (Acheamponget al.,2016). 

Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai 

target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak 

https://beritautama.net/nusantara/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-depok-cukup-besar-di-2019/
https://beritautama.net/nusantara/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-depok-cukup-besar-di-2019/
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akan semakin meningkat pula (Savitri &Musfialdy, 2016). Aspek kepatuhan 

pajak mendorong wajib pajak untuk selalu mematuhi semua aturan pajak yang 

ada, karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu 

negara. Namun demikian, sering terjadi penghindaran pajak yang bisa 

disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana 

pajak. Wajib Pajak dapat melakukannya dengan sengaja untuk mengurangi 

jumlah pajak. Apapun alasannya dari pihak pelaku, penggelapan pajak adalah 

bentuk perilaku ilegal yang melibatkan dilema etis. Oleh karena itu, 

peningkatan kepatuhan pajak merupakan masalah penting bagi negara-negara 

dimana sebagian besar pengeluaran negara didanai oleh pajak, seperti Indonesia 

(Utami & Susyanti, 2018). Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu 

untuk bertindak sesuai dengan semangat dan surat hukum dan administrasi 

pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum. Kepatuhan pajak sebagai 

pengajuan semua pengambilan pajak diperlukan pada waktu yang tepat dan 

yang mengembalikan secara akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan 

undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian itu diajukan (Saad, 

2014). 

Adanya sanksi yang mengatur secara tegas terkait pembayaran pajak 

cenderung dapat meningatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

kewajibannya. Sanksi Perpajakan adalah jaminan atau upaya preventif 

(mencegah) sehingga peraturan perpajakan yang telah diatur dapat dipatuhi dan 

tidak dilanggar oleh wajib pajak, yang taat membayar pajak serta memberikan 

efek jera bagi pelanggar (Nurlaela, 2018). Pengenaan sanksi pajak yang 
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diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya. Karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak 

untuk mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar 

pajak. Dengan demikian, diharapkan peraturan pajak dipatuhi oleh wajib pajak 

(Purnamasari &Sudaryo, 2018). 

Penelitian terkait pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak 

memperoleh hasil yang berbeda. Penelitian oleh Suriambawa & Setiawan 

(2018), Utama (2013), Putri & Jati (2013), Pratiwi & Setiawan (2014) 

memberikan hasil bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Widawati (2017) dan Winerungan (2013) dimana pada peneliti 

anter sebut sanksi pajak tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

sebab kesadaran wajib pajak yang masih minim sehingga sanksi tidak dapat 

menjadi alasan wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya. 

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak 

mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela 

(Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak sehubungan dengan 

persepsi wajib pajak menentukan perilaku (keyakinan perilaku yang dirasakan) 

sesuai dengan pembayaran pajak (Suyanto & Trisnawati, 2016). Kesadaran diri 

wajib pajak adalah diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah 

penilaian sendiri yang memberikan peluang penuh bagi wajib pajak untuk 

menyelesaikan kewajiban pajaknya (Nurkhin et al., 2018). Kesadaran adalah 
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elemen manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bereaksi atau 

merespons realitas. Kesadaran bahwa manusia mencakup kesadaran diri, 

sesama, masalalu, dan kemungkinan masa depan mereka. Kesadaran 

masyarakat akan perpajakan berarti bahwa wajib pajak ingin membayar pajak 

karena mereka tidak dirugikan dalam pengumpulan pajak dilakukan dan tidak 

merasakan paksaan. Namun, kesadaran pajak seringkali menjadi kendala atau 

masalah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Banyak orang yang tidak 

tahu bentuk konkret kompensasi untuk pajak yang telah mereka bayar 

(Nurlis&Kamil, 2015). 

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. 

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku 

adalah penilaian diri yang memberikan kesempatan penuh bagi wajib pajak 

untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Namun pada kenyataannya, semua 

orang cenderung menghindari membayar pajak (Nurkhin et al., 2018). 

Beberapa penelitian yang berfokus pada kesadaran wajib pajak pada kepatuhan 

pajak memperoleh hasil serupa yakni berpengaruh kesadaran wajib  pajak 

pada kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian (Suriambawa & Setiawan, 

2018), (Susilawati & Budiartha, 2013), (Putri & Jati, 2013), (Tiraada, 2013), 

dan (Dewi & Setiawan, 2016). 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib 

pajak. Pelayanan dalam hal ini dapat berupa kualitas sumber daya manusia 

sebagai petugas perpajakan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
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perpajakan, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mempermudah wajib 

pajak (Mahardika, 2015). Fiskus yang mampu memberikan pelayanan yang 

baik, ramah, dan menjelaskan kemudahan proses pembayaran pajak serta 

pentingnya membayar pajak, dan tak lupa pula sanksi yang dapat diperolah 

apabila tidak menyelesaikan kewajiban pajak dapat membuat wajib pajak sadar 

dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, sehingga meningkatkan 

kepatuhan pajaknya. Komala dkk. (2014), Juventia (2014), dan Cahyadi & Jati 

(2016) menemukan hasil penelitian terkait kualitas pelayanan fiskus yang 

meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Ester dkk. (2017) yang memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan 

tidak dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajibannya. 

Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan 

seseorang, perbuatan atau cara memahami. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pemahaman merupakan milik atau isi pikiran 

manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. 

Scholesdan Wolfson (dikutip dalam Sri Puti, 2009) mengemukakan bahwa 

tingkat pemahaman dari WP dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam menjalakan kewajiban 

perpajakannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul “PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB 

PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT PEMAHAMAN 

WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SISTEM 

ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) CINERE” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 
Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting 

dalam menentukan sikap dan prilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam 

membayar pajak. Menurut Ilhamsyah, Randi (2016:4) pemahaman pajak Wajib Pajak tentang 

peraturan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua. Semakin tinggi tingkat pemahaman 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkina Wajib 

Pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai 

perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga 

rendah. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

 

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor ? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor ? 

3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor ? 

4. Apakah   tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraaan bermotor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap 
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kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang 

ingin memperdalam bidang perpajakan.  Penelitian ini menjadi 

pengembangan atas beberapa peneliti sebelumnya, sehingga nantinya 

diharap terdapat insan akademis yang dapat mengembangkan 

penelitian ini guna mendapat hasil yang lebih sempurna. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga menjadi informasi 

yang perlu diperhatikan oleh kantor SAMSAT Cinere dalam 

memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga menjadi salah satu 

tujuan dari perbaikan kualitas pelayanan pajak. 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan dalam roposal ini akan terdiri dari tiga bab yang masing-

masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Bagian ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kajian Pustaka 

Bagian ini akan dibahas mengenai teori yang berkaitan dengan variabel penelitian 

seperti teori atribusi, hukum pajak, sistem pemungutan pajak, jenis pajak, pajak 

daerah. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai kerangka pemikiran penelitian 

yang disusun berdasarkan pemaparan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 
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telah dijelaskan, kemudian dilanjutkan perumusan hipotesis. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai desain penelitian, pengambilan sampel 

dan metode pengumpulan data yang akan digunakan, operasionalisasi variabel, 

dan metode analisis yang akan digunakan. 



 

BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1 Teori Atribusi 

 

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang 

seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan 

mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan 

mengapa mereka berperilaku seperti itu. Pada dasarnya kita berusaha 

untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun 

eksternal. perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang 

berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku 

yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari 

luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi. 

Dalam teori ini tujuannya yaitu apakah faktor internal seperti pemahaman 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dari faktor eksternal 

seperti kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
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2.2 Pajak 

 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas 

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Mardiasmo(2018:3) 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H., pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak 

merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi 

wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang- 

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi 

digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat secara umum. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

 

      Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu: 

 

2.2.2.1 Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. 

2.2.2.2 Fungsi Regularend (Pengatur) 

 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. 

2.2.3 Hukum Pajak 

 

Pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku 

pemungut pajak rakyat selaku membayar pajak (Wajib Pajak). 

Ada dua macam hukum pajak, yaitu: 

2.2.3.1 Hukum Pajak Material 

 

Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak 

(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), 

berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu 

tentang timbul dan hapusnya utang pajak hubungan hukum 

atara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. 

2.2.3.2  Hukum Pajak Formal 

 

Membuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan 

hukum meterial menjadi kenyataan (cara melaksanakan 

hukum pajak material). Hukum ini membuat antara lain: 
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2.2.3.2.1 Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan 

suatu utang pajak. 

2.2.3.2.2 Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan 

terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan yang meninmbulkan utang pajak. 

2.2.3.3.3 Kewajiban pajak misalnya menyelenggarakan 

pembukaan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak 

misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 

2.2.4.1 Official Assesment System 

 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Ciri-cirinya: 

 

2.2.4.1.1 Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada fiskus. 

2.2.4.1.2 Wajib pajak bersifat pasif. 

 

2.2.4.1.3 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan 

surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2.2.4.2 Self Assesment System 

 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

2.2.4.2.1.1 Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 

2.2.4.2.1.2 Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang. 

2.2.4.2.1.3 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
 

2.2.4.3 With Holding System 

 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu 

pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.2.5 Jenis Pajak 

 

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
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2.2.5.1 Menurut Golongan 

 

  2.2.5.1.1 Pajak Langsung 

 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus 

mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: 

Pajak Penghasilan. 

2.2.5.1.2 Pajak Tidak Langsung 

 

Pajak yang harus dibayarkan oleh pihak tertentu, 

tetapi dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2.2.5.2 Menurut Sifat 

 

2.2.5.2.1 Pajak Subjektif 

 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. 

2.2.5.2.2 Pajak Objektif 

 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan, maupun 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

Subjek Pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. 
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2.2.5.3 Menurut Lembaga Pemungut 

 

2.2.5.3.1 Pajak Negara 

 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

2.2.5.3.2 Pajak Daerah 

 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II 

(pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah masing-masing. 

2.3 Pajak Daerah 

 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Daerah adalah: 

“Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. 

Dari definisi pajak diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib masyarakat kepada 

negara yang diatur menurut undang-undang yang bersifat 

memaksa tanpa adanya imbalan timbal balik secara langsung, 

pajak yang dibayarkan digunakan untuk pengeluaran pemerintah. 
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2.4 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa 

untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus 

ditetapkan surat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 

atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mardiasmo 

(2018:14) 

2.5 Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

 

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai: 
 

2.5.1 Nama, objek, dan subjek pajak. 

 

2.5.2 Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak. 

 

2.5.3 Wilayah pemungutan. 
 

2.5.4 Masa pajak. 

 

2.5.5 Penetapan pajak. 

 

2.5.6 Tata cara pembayaran dan penagihan pajak. 

 

2.5.7 Kadaluwarsa penagihan pajak. 

 

2.5.8 Sanksi administrasi. 

 

2.5.9 Tanggal dimulai berlakunya pajak. 

 

2.6 Sistem Pemungutan dan Pemungutan Pajak Daerah 

 

Undang-Undang 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk setiap 

Pajak Daerah adalah : 

2.6.1 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

 

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem 

pemungutan pajak. Sebagai tertera dibawah ini : 
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2.6.1.1 Dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

 

2.6.1.2 Ditetapkan oleh kepala daerah. 

 
2.6.1.3 Dipungut oleh pemungut pajak. 

 

2.6.2 Pemungut Pajak Daerah 

 

2.6.2.1 Percetakan formulir perpajakan. 

 

2.6.2.2 Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak. 

 

2.6.2.3 Penghimpunan data objek dan subjek pajak. 

 

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang 

dibayar sendiri oleh wajib pajak : 

1) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

 

2) Surat Keputusan Pembetulan. 

 

3) Surat Keputusan Kebenaran. 

 

4) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. 

 

2.7 Jenis-jenis Pajak Daerah 

 

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan 

pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi 

Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang- 

undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu terdiri dari : 

2.7.1 Jenis Pajak Provinsi 

 

2.7.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor. 

 
2.7.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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2.7.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 

2.7.1.4 Pajak Rokok. 

 

2.7.2 Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

 

2.7.2.1 Pajak Hotel. 

 

2.7.2.2 Pajak Restoran. 

 

2.7.2.3 Pajak Hiburan. 

 

2.7.2.4 Pajak Reklame. 

 

2.7.2.5 Pajak Penerangan Jalan. 
 

2.7.2.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

 

2.7.2.7 Pajak Parkir. 

 

2.7.2.8 Pajak Air Tanah. 
 

2.7.2.9 Pajak Sarang Burung Walet. 

 

2.7.2.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

2.7.2.11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

3 2.8 Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan 

bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang 

besisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan 

bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang 

sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah 

orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai 

kendaraan bermotor. Wajib Pajak PKB adalah 
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orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan 

bermotor. Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu : 

2.8.1 Kereta api. 
 

2.8.2 Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk 

keperluan pertahanan dan keamanan Negara. 

2.8.2.1 Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh 

kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas 

timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang 

memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah. 

2.8.2.2 Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan 

atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau 

dijual. 

2.8.2.3 Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara sebagai 

barang bukti yang disegel atau disita. 

2.9 Tarif Pajak 

 

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

hanya mengatur bahwa penetapan batas bahwa dan batas tarif pajak 

kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak 

kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing- 

masing provinsi. 

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) 
 

kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai 
 

tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai 
 

berikut:(bapenda.jabarprov.go.id) 

https://bapenda.jabarprov.go.id/program-triple-untung/
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Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak 

 

 

2.9.1 PKB kepemilikan pertama, sebesar 1,75%. 
 

2.9.2 PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%. 
 

2.9.3 PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%. 
 

2.9.4  PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%. 
 

2.9.5 PKB kepemilikan kelima dan seterusnya 3,75%. 
 

2.10 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Berdasarkan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan 

rumus berikut: 

 

 
 

2.11 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 

Semua wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) dengan lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak 

atas kuasanya. SPTPD ini masanya 30 hari sejak saat penyerahan 

kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. 30 hari sejak 

tanggal surat keterangan fiskal antar daerah untuk kendaraan bermotor 

dari luar daerah, dan sampai tanggal berakhirnya masa PKB untuk 

kendaraan bermotor yang bukan berasal dari dalam daerah. Apabila telah 

terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik 

perubahan fungsi, bentuk maupun pergantian mesin, wajib pajak harus 

melaporkan dengan menggunakan SPTPD. Jika terdapat keterlambatan 

pembayaran 
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PKB lewat 15 hari setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 2% setiap 

bulan. 

2.12 Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang 

merupakan tahun pajak terhitung sejak tagggal pendaftaran. 

2.13 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Menurut Susilawati, dkk (2013), ”kepatuhan pajak adalah suatu 

sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, 

efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan 

berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh 

wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar 

sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku 

(Ilhamsyah dkk, 2016). 

Menurut penjelasan dari berbeda sumber, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang 

ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas 

waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib 

pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. 

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah 

sebagai berikut : 

a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

b. Membayar pajak tepat pada waktunya. 
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c. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 

 

d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator dari kepatuhan pajak antara lain adalah memenuhi kewajiban 

pajak, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui 

jatuh tempo. 

2.14 Sanki Pajak 

 

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir, 2015). Menurut 

Samudra (2015) di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa 

kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi 

tersebut akan dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melaksanakan 

pendaftaran melebihi waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh 

tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak 

yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dikenal dua macam 

sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi 

berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut 

dikenakan kepada wajib pajak dalam dua hal sebagai berikut: 

2.14.1 Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan 

sanksi administrasi 
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berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang 

atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak 

terutangnya pajak. 

2.14.2 Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak 

disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal 

ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau 

tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 

2.14.3 Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak 

terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak dan 

ditambah sanksi admnistrasi berupa bunga 2 % sebulan dihitung 

dari pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak. 

2.15 Kesadaran Wajib Pajak 

 
Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti 

perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut Erawati 

& Parera (2017) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah 

akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya 

atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 

Secara umum kesadaran wajib pajak adalah sikap dan perilaku dimana 

wajib pajak telah memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan 

serta memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi yang 

diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak, dalam hal ini dia mau 



25 
 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. 

2.16 Pelayanan Fiskus 

 

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain 

kesadaran perpajakan dan adalah pelayanan fiskus. Hingga saat ini, 

masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap fiskus 

(Amanda dkk, 2014). Oleh karena itu pelayanan fiskus harus 

ditingkatkan lebih baik lagi untuk menghilangkan stigma negatif 

terhadap fiskus dan supaya Wajib Pajak lebih nyaman didalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Masinambow 

(2013), pelayanan adalah cara seseorang dalam membantu seseorang 

mengurus segala keperluan yang dibutuhkan orang tersebut, 

sedangkan fiskus merupakan petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus 

dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dilakukan oleh petugas pajak 

dalam membantu Wajib Pajak mengurus segala keperluan yang 

dibutuhkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) mengatakan bahwa fiskus 

merupakan sumber daya manusia yang membentuk kepuasan wajib 

pajak akan pelayanan yang diberikannya. Oleh karena itu pelaksanaan 

pelayanan fiskus harus diterapkan secara efektif dan efisien. Jika 

pelayanan fiskus yang diberikan maksimal, maka kepatuhan wajib 

pajak juga akan meningkat. 

Terdapat lima dimensi yang digunakan sebagai indikator atau 

ukuran kualitas pelayanan. Menurut Zeithalm, Bitner Gremler dalam 

Albari (2009: 2) lima dimensi kualitas layanan tersebut adalah: 
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a. Keandalan (reliability), berupa kemampuan untuk melaksanakan 

 layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. 

b. Kepastian/jaminan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

c. Responsif (responsiveness), adalah kemauan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. 

d. Empati (empathy), berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang 

diberikan organisasi kepada pelanggannya. 

e. Berwujud/bukti fisik (tangible), berupa penampilan fisik, peralatan, 

personil dan media komunikasi. 

2.17 Definisi Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

 

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib 

pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan 

itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan 

batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Masruroh,2013). 

Menurut Murni (2014) Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap 

tata laku seorang wajib pajak atau kelompok pajak dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan 

formal maupun non formal akan 
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berdampak positif karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling 

mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Ketut,2013). 

2.18 Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

referensi dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 
No 

 

Nama 

Penelitian 

 
Judul Penelitian 

Hasil Penelitian 

Berpengaruh 
Tidak 

Berpengaruh 

1. Asrofi Langgeng Analisis Faktor – 1.Pelayanan 1.Pengetahuan 
 Noerman Syah, Faktor Yang Pajak. Pajak. 
 Krisdiyawati Mempengaruhi 2.Sanksi Pajak. 2.Tingkat 
 (2017). Kepatuhan Wajib Pajak 3.Tingkat Pendidikan. 
  Dalam Membayar Pajak Penghasilan  

 ISSN: p-2528- Kendaraan Bermotor (   

 6145, e-254- Studi Empiris Pada   

 3198. Kantor Uppd / Samsat   

 Vol.2 Brebes )   

2. Nila Sari Pengaruh Kesadaran 1.Kualitas 1.Kesadaran 
 Agustin, Rizki Masyarakat, Sanksi Pelayanan. masyarakat. 
 Eka Putra Perpajakan Dan  2.Sanski 
 (2019). Kualitas Pelayanan  Perpajakan. 
  Terhadap Kepatuhan   

 ISSN: 2252- Wajib Pajak Dalam   

 5394. Membayar Pajak   

 Vol.13 No. 1 : Kendaraan Bermotor   

 57 - 64 Pada Samsat Kota   

  Batam   
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3. Cindy Apriani 

Chandra, Rizka 

Indri Arfianti 

(2018). 

 

ISSN: P-2089- 
7219, E-2477- 

4782. Vol.7 No.2 

Pengaruh Tingkat 

Pemahaman Pajak, 

Kualitas Publik, Dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Roda Dua DI 

DKI Jakarta(Studi 

Kasus Pengendara Ojek 

Online) 

1.Kualitas 

Pelayanan 

Publik. 

1. Pemahaman 

Pajak. 

2. Sanksi 

Perpajakan. 

4. Eka Putri Pengaruh Kesadaran, 1.Kesadaran  
 Cahyanti, Kualitas Pelayanan, Wajib Pajak 
 Khusnatul Zulfa Kewajiban Moral, 2. Kualitas 
 Wafirotin, Arif Pengetahuan Pajak, Pelayanan 
 Hartono (2019). Dan Persepsi Sanksi 3. Kewajiban 
  Perpajakan Pada Moral 
 ISSN: 2598- Kepatuhan Pembayaran 4. Pengetahuan 
 7496. Pajak Kendaraan Pajak 
 Vol.3 No.1 hal Bermotor Di Kabupaten 5. Persepsi 
 40-57 Ponorogo Sanksi 
   Perpajakan 

7. Dian Efriyenty Pengaruh Sanksi Pajak 1.Sanksi Pajak  
 (2019). dan Pemahaman 2.Pemahaman 
  Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak 
 ISSN: e-2580- Kepatuhan Wajib  

 5118, p-2548- Pajak Orang Pribadi  

 1827. Vol.3 Dalam Membayar  

 No.2 Pajak Kendaraan  

  Bermotor di Kota  

  Batam  

8. Nuraini Elfa 

Ruky, Wirme 

Eka Putra, 

Fitrini Mansur 

(2018). 

 
ISSN: 405-418. 

Vol.6 No.3 

Pengaruh Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Akuntabilitas 

Pelayanan Publik Dan 

Kewajiban Moral 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Studi 

Empiris pada Kantor 

Bersama SAMSAT 
Kota Jambi) 

1.Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

2.Kesadaran 

Wajib Pajak 

3.Akuntabilitas 

Pelayanan 

Publik 

4.Kewajiban 

Moral 
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Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan 

Bermotor (Y) 

 

 
 

9. Pradipta Anisa 

Virgiawati , 

Samin, Dwi 

Jaya Kirana 

(2019). 

 

ISSN: 2089- 
5321. 

Vol. 8 No. 2 

Pengaruh Pengetahuan 

Wajib Pajak, 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan, Dan 

Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan 

Bermotor (Studi Pada 

Wajib Pajak Di 

Samsat Jakarta 

Selatan) 

1. Pengetahuan 

Wajib Pajak 

2. Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

1. Sanksi Pajak 

 

3 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan dari teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka 

pemikiran yang dibentuk oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Hipotesis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 
 

 

4.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan 

tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat Wajib Pajak lebih patuh 

untuk membayarkan pajaknya. 

Sanksi Pajak (X1) 

 

Kesadaran Wajib Pajak 
(X2) 

 

 

Pelayanan Fiskus (X3) 

 

Tingkat Pemahaman 

Wajib Pajak (X4) 
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Dalam penelitian yang dilakuakan Asrofi Langgeng Noerman Syah, 

Krisdiyawati (2019) sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap 

sanksi pajak akan menambah kerugian bagi dirinya apabila tidak membayar 

pajak kendaraan bermotor sehingga dengan adanya sanksi pajak maka wajib 

pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat 

waktu. 

Dian Efriyenty (2019) dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak dan 

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam” bahwa sanksi 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini berarti bila pengenaan sanksi yang semakin tinggi 

maka akan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

motor. 

Sedangkan Cindy Apriani Chandra, Rizka Indri Arfianti (2018) 

menyatakan bahwa tidak cukup bukti sanksi pajak berpengruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian ini hal ini 

dikarenakan wajib pajak masih merasa bahwa sanksi yang dikenakan atas 

keterlambatan pemabayaran kendaraan bermotor masih kecil nominalnya dan 

tergolong murah. Sehingga, alih-alih menyisihkan waktu untuk membayar, 

sebagian besar wajib pajak memilih untuk menunda pembayaran. Wajib pajak 

merasa bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikenakan hanyalah beban dan 

pajak tersebut mengurangi pendapatan 
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mereka. Apa lagi motor yang dimiliki Wajib Pajak banyak yang masih 

menyicil. 

Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, 

maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam 

membayar pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1 : Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak 

menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika 

wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui 

manfaat pajak yang patuh untuk membayarkan pajaknya akan semakin 

meningkat. 

Dalam penelitian Eka Putri Cahyanti, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif 

Hartono (2019). kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. artinya semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik. 

Nuraini Elfa Ruky, Wirme Eka Putra, Fitrini Mansur (2018) kesadaran 

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Kesadaran wajib pajak berarti niat yang dimiliki wajib pajak yang 



32 
 

 

 

berasal dari dalam dirinya sendiri untuk mematuhi pajak yang terutang olehnya. 

Namun, pada penelitian Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra (2019) yang berjudul 

“Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan  

   terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan 

bermotor Pada Samsat Kota Batam” menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hail 

ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari beberapa penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak akan 

turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bahwa wajib 

pajak akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk 

berprilaku. Maka ketika ada ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya 

secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut 

 

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

4.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra dalam Khairil Aswan 

(2013), Pengertian kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat 



33 
 

 

 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Berdasarkan definisi kualitas pelayanan dari beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu 

standar jasa yang diberikan entitas kepada pelangan dapat bernilai baik 

maupun buruk. 

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu 

keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas 

pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang 

memuaskan. Disamping itu, juga memudahkan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya 

fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang 

cakap dalam tugasnya (Irianingsih, 2015). 

Dalam penelitian yang dilakukan Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra 

(2019) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika pelayanan fiskus yang 

diselenggarakan berjalan dengan baik dan semakin dikembangkan sesuai 

ekspektasi dari wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Eka Putri Cahyanti, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif Hartono (2019) 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan yang baik tercermin dari 

kemampuan fiskus dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem, 

mekanisme, ketentuan dan sanksi pajak. 
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Sedangkan, penelitian Muchlis Aji Saputro, Dwiati Marsiwi, Khusnatul 

Zulfa Wafirotin (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena 

masih ada beberapa yang ragu dengan kemampuan fiskus dalam 

memberikan pelayanan dan tingkat penguasaan teknologi. 

Yang atinya, semakin tinggi peningkatan pelayanan fiskus yang 

diberikan semakin tinggi kepauhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H3 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

 

4.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pemahaman merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan 

hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Tingkat pemahaman wajib pajak 

mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan 

sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam 

membayar pajak. 

Dalam penelitian yang dilakukan menurut Dian Efriyenty (2019) dan 

Nuraini Elfa Ruky, Wirme Eka Putra, Fitrini Mansur (2018) dari beberapa 

penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang diketahui oleh 

wajib pajak berupa informasi dalam bidang perpajakannya memiliki 
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pengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak karena semakin besar 

tingkat pemahaman pajak, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

Cindy Apriani Chandra, Rizka Indri Arfianti (2018) menyatakan bahwa 

pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Bagi para wajib pajak, persepsi pemahaman atas pajak 

hanyalah sebatas mereka harus membayarkan pajak atas kendaraan yang 

mereka miliki tanpa paham dengan benar cara perhitungan pajaknya 

maupun manfaat dari pembayaran pajak dengan tepat waktu. Selain itu, 

dikarenakan banyak wajib pajak yang paham dan tahu mengenai pajak yang 

harus dibayarkan tetapi tergolong tidak peduli bahkan cenderung 

menghindari pajak dengan tidak menyempatkan waktu untuk membayar 

pajak sehingga lebih memilih membayar pajak beserta dendanya. 

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 

H4: Pemahaman Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor. 



 

BAB III 

 

Metodologi Penelitian 
 

 

 

 

3.1 Kategori Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dibagikan 

kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data 

yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner. 

3.2 Operasional Variabel 

 

3.2.1 Variable Dependen 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib 

pajak. Terdapat definisi mengenai kepatuhan wajib pajak menurut 

Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak 

merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan 

peraturan dan undang- undang pajak yang berlaku. 

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah 

sebagai berikut : 

3.2.2 Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

3.2.3 Membayar pajak tepat pada waktunya. 

 

3.2.4 Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan 
pajaknya. 
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3.2.5 Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat simpulkan bahwa indikator-indikator 

dari kepatuhan pajak antara lain adalah memenuhi kewajiban pajak, 

membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo. 

3.3 Variabel Independen 

 

Variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Sanksi Pajak (X1) 

 

Sanksi Pajak adalah alat atau instrumen yang digunakan aparatur 

pajak (fiskus) untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan 

atau kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajibannya. Adanya Sanksi Pajak bertujuan untuk meningkatkan 

Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya. 

Menurut Wardani, 2017, indikator dari sanksi pajak adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1.1 Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak     

kendaraan bermotor. 

3.3.1.2  Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu 

untuk mendidik wajib pajak. 

3.3.1.3 Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang 

melanggar tanpa toleransi. 
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3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 

 

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam 

pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, 

dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai 

wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, karena memahami bahwa pajak sangat 

penting untuk pembiayaan nasional. Menurut Suryadi (2009), 

indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan yaitu: 

3.3.2.1 Wajib pajak percaya pajak yang saya bayarkan digunakan 

dengan baik. 

3.3.2.2 Wajib pajak mengetahui manfaat dari membayar  pajak. 

 

3.3.2.3 Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor karena 

menyadari bahwa itu adalah kewajiban sebagai warga 

negara. 

3.3.2.4 Wajib pajak menjalankan kewajiban pajak tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. 

3.3.2.5 Penyuluhan perpajakan sangat membantu dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. 
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3.3.3 Pelayanan Fiskus (X3) 

 

Suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas 

melayani kebutuhan wajib pajak (Mir’atusholihah, 2014). 

Syahril (2013) mengemukakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan fiskus yaitu : 

3.3.3.1 Lokasi pengurusan pajak kendaraan bermotor mudah  

dijangkau. 

 

3.3.3.2 Petugas selalu melayani setiap wajib pajak tanpa 

membeda- bedakan. 

3.3.3.3 Petugas melaksanakan pekerjaannya dengan cekatan 

dan tepat waktu. 

3.3.3.4 Wajib pajak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak. 

 

3.3.3.5 Selalu tersedianya petugas yang siap untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak. 

3.3.3.6 Petugas mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan 

tepat. 

 

3.3.3.7 Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan 

menggunakan bahasa yang sopan. 

3.3.3.8 Proses pelayanan pajak kendaraan bermotor yang 

diberikan mudah dan tidak berbelit-belit. 

3.3.4 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4) 

 

Pemahaman Wajib Pajak (WP) tentang perpajakan adalah 

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib 

pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada 

(Hardiningsih dan Yulianawati,2011). Terdapat beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peraturan 

perpajakan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), yaitu : 



40 
 

3.3.4.1 Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan. 
 

3.3.4.2 Wajib pajak memahami bahwa sanksi pajak 

merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma 

perpajakan dipatuhi. 

3.3.4.3 Wajib pajak memahami saat pajak kendaraan bermotor 

jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda 

administrasi 1-2%. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Indikator Skala 

1. Kepatuhan 

Wajib Pajak 
1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Membayar pajak tepat pada 

waktunya. 

3. Wajib pajak memenuhi 

persyaratan dalam membayarkan 

pajaknya. 

4. Wajib pajak dapat mengetahui 

jatuh tempo pembayaran. 

Likert 

2. Sanksi Pajak 

(X1) 
1. Wajib pajak mengetahui mengenai 

tujuan sanksi pajak kendaraan 

bermotor. 

2. Pengenaan sanksi yang cukup 

berat merupakan salah satu untuk 

mendidik wajib pajak. 

3. Sanksi pajak harus dikenakan 

pada wajib pajak yang melanggar 

tanpa toleransi. 

Likert 

3. Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X2) 

1. Wajib pajak percaya pajak yang 

saya bayarkan digunakan dengan 

baik. 

2. Wajib pajak mengetahui manfaat 

dari membayar pajak. 

3. Wajib pajak membayar pajak 

kendaraan bermotor karena 

menyadari bahwa itu adalah 

kewajiban sebagai warga negara. 

4. Wajib pajak menjalankan 
kewajiban pajak tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. 

5. Penyuluhan perpajakan sangat 

membantu dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pajak. 

Likert 
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4 Pelayanan 

Fiskus (X3) 

1. Lokasi pengurusan pajak 

kendaraan bermotor mudah 

dijangkau. 

2. Petugas selalu melayani setiap 

wajib pajak tanpa membeda- 

bedakan. 

3. Petugas melaksanakan 

pekerjaannya dengan cekatan dan 

tepat waktu. 

4. Wajib pajak mudah memperoleh 

penjelasan tentang pajak. 

5. Selalu tersedianya petugas yang 

siap untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh wajib pajak. 

6. Petugas mampu menyelesaikan 

masalah dengan cepat dan tepat. 

7. Petugas memberikan pelayanan 

dengan ramah dan menggunakan 

bahasa yang sopan. 

8. Proses pelayanan pajak kendaraan 

bermotor yang diberikan mudah 

dan tidak berbelit-belit. 

Likert 

5 Tingkat 

Pemahaman 

Wajib Pajak 

(X4) 

1. Pemahaman akan hak dan 

kewajiban perpajakan. 

2. Wajib pajak memahami bahwa 

sanksi pajak merupakan beban 

sebagai cara terakhir agar norma 

perpajakan dipatuhi. 

3. Wajib pajak memahami saat pajak 

kendaraan bermotor jatuh tempo 

tidak dibayar akan dikenakan 

denda administrasi 1 – 2%. 

Likert 

Sumber : Wardani (2017), Menurut Suryadi (2009), Syahril (2013), 
Hardiningsih dan Yulianawati (2011). 

 

4 Sumber dan Cara Penataan Data 

 

4.1 Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah 

terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak 
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Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) di Samsat Cinere sebagai responden 

dalam penelitian ini. 

4.2 Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib ajak kendaraan bermotor 

yang terdaftar di Kantor Samsat Cinere tahun 2020. Alasan dipilihnya wajib 

pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk dapat dianalisis pengaruh 

kepatuhan wajb pajak kendaraan bermotor. 

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel berdasarkan kriteria- 

kriteria tertentu dengan tujuan agar sampel yang diperoleh dapat 

mempresentasikan penelitian yang dilakukan. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

4.2.1 Responden merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat 

Cinere selama lebih dari satu tahun. 

4.2.2 Wajib Pajak sudah pernah melaporkan SPT sendiri dan menyetorkan 

pajaknya minimal 1 kali. Sehingga wajib pajak yang dipilih telah 

memiliki pengalaman dalam berinteraksi dalam lingkungan di Kantor 

Samsat Cinere. 

4.3 Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak, pelayanan fiskus 

dan pemahaman wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak serta 

sanksi pajak yang menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak. 
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5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner 

dalam penelitian ini berupa pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel 

penelitian dan akan diukur menggunakan skala likert. 

Bentuk penilaian jawaban untuk kuesioner yang disajikan dengan 

pembobotan dengan jumlah 5 bobot. Bobot dan kategori atas jawaban 

responden disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.2  

Penilaian Skala Likert 

 

No. Sikap Responden Skor 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Netral 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

 

6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

 

6.1 Uji Hipotesis Data 

 

6.1.1 Uji Validitas 

 

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang diukur. Untuk menguji validitas data yang diperoleh 

digunakan pearson correlation. Pengujian korelasi untuk menunjukan 

tingkat keeratan hubungan atau kuat tidaknya suatu hubungan linier 

peubah tergantung dan peubah bebas sesuai tujuan dan hipotesis yang 

diajukan, maka kaitan antara variabel penelitian dapat digambarkan 
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secara spesifik kedalam model analisis korelasi produk momen (pearson 

correlation). 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu 

mengkoreksi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 

dari skor tiap butir. Tingkat signifikansinya  0.05 (a = 5%). 

Yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah : 

 

6.1.1.1 Jika rhitung > rtabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. 
 

6.1.1.2 Jika rhitung < rtabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. 

 

Rumus : 

 

 

 

Keterangan: 
 

rxy = Koefisien korelasi X dan Y 
 

N = Jumlah subjek penelitian (responden) 
 

X = Score tiap item 
 

Y = Jumlah score tiap item 

6.1.2 Uji Reliabilitas 

 

Setelah dapat ditentukan bahwa kuesioner yang dibuat dalam 

penelitian valid, kemudian dilanjutkan dengan reliabilitas yang hanya 

dapat dilakukan pada pernyataan-pernyataan yang sudah memiliki 

validitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat 

pengumpulan data menujukan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, 

√{𝑵 ∑ 𝒙𝟐− (∑ 𝒙)𝟐} {𝒏 ∑ 𝒀𝟐−∑ 𝒀𝟐} 

  𝑵 ∑ 𝑿𝒀− (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)  
𝒙𝒚=    

𝒓 
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kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Hasil 

pengukuran harus reliabel yaitu dalam artian memiliki tingkat konsistensi 

dan kemantapan. Suatu kuesioner penelitian dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang 

tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang konsisten. 

Suatu kuesioner dikatakan reliable (handal) jika beberapa pengukuran 

terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang sama. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach karena 

menggunakan jenis data Likert. 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dalam uji 

reliabilitas dengan menggunakan uji reliabilitas satu kali saja. Untuk 

menguji reliabilitas, yang harus diperhatikan adalah tabel Reabily 

Statistic, suatu kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Croanbach,s 

Alpha > 0,60. Nilai Croanbach,s Alpha didapat dari hasil pengolahan 

yang dilakukan oleh SPSS versi 25. 

6.2 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik 

yaitu SPSS 25. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

menguji ada atau tidak pengaruh antar variabel. 

6.2.1 Statistik Deskriptif 

 

Menurut Sugiyono (2014), Metode statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
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mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

6.2.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Model regresi harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar 

menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias 

(Sanusi, 2016). Asumsi-asumsi yang akan digunakan dikenal sebagai 

asumsi klasik, yaitu terdiri dari: 

6.2.2.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

hasil penelitian berasal dari distribusi yang normal atau tidak. 

Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji 

Kolomogrof- Smirnov dengan ketentuan jika sig. > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. Dalam hal ini menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 25. 

6.2.2.2  Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

ini tidak orthogonal. Pengujian ini menggunakan nilai tolerance dari 

VIF (Variance Inflation Factor). Nilai Tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF – 1/tolerance). Nilai cut- 
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off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas 

adalah nilai Tolerance  0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. 

6.2.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada atau 

tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melihat grafik scatterplot antara sumbu Y yang 

diprediksi (SRESID) dan sumbu X adalah residual (ZPRED). 

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

6.2.2.3.1 Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau 

sekitar angka 0 pada sumbu Y. 

6.2.2.3.2 Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah 

saja. 

 

 

6.2.2.3.3 Jika terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas  

6.2.2.3.4 dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastis. 

6.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Pengujian data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan 

software pengolahan data statistik SPSS. Peneliti menggunakan metode 

regresi linear berganda yang dimaksudkan untuk mengetahui keeratan 

hubungan yang ada antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Metode regresi linear ini juga dapat digunakan untuk 

peramalan dengan menggunakan data berkala (time series). Berdasarkan 
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hubungan antara variabel sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), 

pelayanan fiskus (X3), tingkat pemahaman wajib pajak (X4) dan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), maka digunakan model 

analisis regresi linear berganda sebagai berikut: 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝒆 
 

Dimana : 

 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

X1 = Sanksi Pajak 

X2 = Kesadaran Wajib Pajak 

X3 = Pelayanan Fiskus 

X4 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

𝛼 = Nilai Konstanta 

1 - 4 = Koefisien regresi 

e = Kesalahan baku 

 
 

6.2.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan 

analisis linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara beberapa variabel bebas dan untuk menunjukkan arah 

hubungan antara variabel terkait dengan variabel bebas. Analisis 

ini menggunakan dua pengujian yaitu, uji signifikan parameter 

individual (uji statistik t) dan uji kelayakan model (uji statistik F) 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

6.2.4.1 Uji Statistik t (Uji Signifikan Partial) 

 

Uji persamaan parsial sering disebut juga sebagai uji t, karena 

dilakukan dengan membandingkan Thitung dengan Ttabel. Uji t 
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digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan tingkat 

pemahaman wajib pajak) secara parsial terhadap variabel 

dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor). 

6.2.4.1.1 Kaidah Pengambilan Keputusan 

 

6.2.4.1.1.1 Jika nilai Thitung > Ttabel maka Ho ditolak. 

 

6.2.4.1.1.2 Jika nilai Thitung < Ttabel maka Ho diterima. 

 

 

6.2.4.1.2 Kaidah Pengambilan Keputusan dalam Uji-t dengan 

menggunakan SPSS : 

6.2.4.1.2.1 Jika tingkat signifikan > 0,05 maka Ho diterima. 

 

6.2.4.1.2.2 Jika tingkat signifikan < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

6.2.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji-F) 

 

Menurut Vinalia (2013:62) uji F hitung untuk melihat 

pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-

sama (keseluruhan) apakah berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

6.2.4.2.1 Kaidah Pengambilan Keputusan 

 

6.2.4.2.1.1 Jika nilai Fhitung > maka Ho ditolak. 
 

6.2.4.2.1.2 Jika nilai Fhitung < maka Ho diterima. 

 

6.2.4.2.2 Kaidah Pengambilan Keputusan dalam Uji-F 

dengan menggunakan SPSS : 

6.2.4.2.2.1 Jika tingkat signifikan > 0,05 maka Ho 

diterima. 

 
6.2.4.2.2.2 Jika tingkat signifikan < 0,05 maka Ho ditolak. 
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Koefisien Determinasi = r2 x 100% 

 

 

6.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar keterikatan atau keeratan variabel untuk variabel 

dependen kualitas wajib pajak dengan variabel independennya 

(sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan 

tingkat pemahaman wajib pajak). Koefisien korelasi berganda 

biasanya diberi simbol R2. Koefisien korelasi menyatakan 

persentase perubahan y yang bisa diterangkan oleh x melalui 

hubungan y dan x. Rumus yang digunakan untuk mencari 

koefisein determinasi adalah: 

Karena sudah diketahui bahwa 0 ≤ r2 ≤ 1, maka koefisien 

determinasi tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan 

(1). Dalam penggunan koefisien determinasi dinyatakan dalam 

bentuk persen (%). 
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