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ABSTRAK 

Pembuktian secara emperis concerning to impact pemahamn wajib pajak; pelayanann fiskus; sanksi 

perpajakn; serta lingkungan dari wajib pajak berada terhadap keaptuhan wajib pajak orang pribadi 

merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan populasi dari total Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan dan Utara dengan sampel 100 orang 

wajib pajak.Teknik pengumpulan data adalah teknik probability sampling menggunakan metode simple 

random sampling.Teknis analisis data adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. 

Pemahaman wajib pajak menghasilkan adanya keberpengaruhan kepada kepatuhan dari setiap wajib pajak 

dalam hal ini adalah orang pribadi. Ditunjukkan besarnya t-hitung > t-tabel (3,829 > 1,985) dengan 

diketahui tingkat signifkan kuranf dari 0,05. Variabel pelayanan fiskus teridentifikasi tidak ada pengaruh 

karena nilai t-hitung < t-tabel (-0,499 < -1,985). Apakah ada pengaruh sanksi perpajakkan terhadap 

kepatuhan wpop disimpulkan ada yaitu dari thitung> t-tabel (-3,481 > -1,985) dan signifikan 0,001 < 0,05. 

Lingkungan seorang wajib pajak berada tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Terbukti dengan hasil yang ditunjukkan thitung < ttabel (1,726 < 1,985). 

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

lingkungan wajib pajak berada. 

1. PENDAHULUAN 

Dana yang dibutuhkan oleh Negara untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi 

Anggaran Belanja Negara serta Pembangunan tidaklah sedikit. Pajak termasuk salah satu sumber 

dana yang turut berkontribusi dalam Penerimaan Negara. Pajak yang berupa iuran yang 

dibayarkan dari rakyat yang bersifat wajib, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang untuk 

menghasilkan kesejahteraan rakyat sangat penting, karena penerimaan utama dalam negeri saat 

ini berasal dari pajak dengan rata-rata 81,27% pada enam tahun terakhir. 

Peningkatan penerimaan pajak diperlukan adanya kesadaran dan pemahaman dari 

masyarakat dalam rangka pemenuhan liability tax yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di 

Indonesia masih menjadi masalah yang berkembang sehingga berdampak pada penurunan dari 

penerimaan pada sektor pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi salah satu tolak 

ukur tingkat kepatuhan pada sektor pajak setiap wajib pajak di Negara Indonesia, lebih khusus di 

Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut yaitu self-

assessment yang berarti semua pelaksanaan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak secara 

mandiri. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan yang melakuksn Pekerjaan Bebas 

dalam sistem self-assessment lebih rentan melakukan pelanggaran pajak, karena mereka 

melakukan pencatatan dan pembukuan sendiri serta tidak memiliki ikatan pada suatu badan atau 

organisasi. 
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Di Banjarmasin, kepatuhan untuk seorang wajib pajak yaitu pribadi untuk kategori non 

karyawan dalam pelaporan SPT mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Peneliti 

menemukan faktor yang mempengaruhinya adalah pemahaman wajib pajak atas peraturan pajak, 

pelayanan aparatur pajak, sanksi perpajakan, dan lingkungn wajib pajak berada. Peningkatan 

pengetahuan yang dimiliki dari setiap wajib pajak diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan 

menjadi lebih baik.Pelayanan fiskus sebagai aparatur pajak juga sangat menentukan kepatuhan 

wajib pajak, yang mana hampir semua informasi yang diberikan berasal dari fiskus.Penerapan 

sanksi perpajakan dalam mengontrol sikap dan tindakan wajib pajak juga berperan penting 

terhadap kepatuhan. Terakhir, lingkungan wajib pajak berada untuk meningkatkan kepatuhan 

mempunyai pengaruh bermakna karena kebiasaan dan kegiatan yang sering dilakukan di 

lingkungan masyarakat pada kaitannya perpajakan dalam keseharian akan membentuk pola pikir 

setiap individu yang mengarah kepada patuh atau tidaknya pada peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

2. KAJIAN LITERATUR 

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu 

peristiwa, alasan, atau penyebab perilakunya. Teori ini mengatakan bahwa perilaku ditentukan 

oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang, seperti kemampuan atau pengetahuan, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari luar, seperti lingkungan kerja atau keberuntungan (Ikhsan, Tarigan, & Arifin, 2015). 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan dan pengeluaran Negara (Halim, 2014). Wajib pajak yaitu orang atau badan dengan 

kewajiban untuk membayar, sebagai pemotong, dan pemungutan pajak sesuai ketentuan dari 

peraturan perpajakan(Suandy, 2016, p. 105). Seorang pribadi yang mempunyai pendapatan diatas 

PTKP, wajib memiliki NPWP disebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP). 

Wajib pajak yang melaksanakan kewajibn pajaknya, tidak melanggar peraturan di 

Indonesia yang berlaku merupakan tindakan kepatuhan dari wajib pajak. Surat Edaran DJP 

Nomor SE-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, 

memaparkan bahwa WP patuh yaitu ketika tepat waktu menyampaikan SPT, tidak punya 

tunggakan, dan tidak pernah dipidana dibidang perpajakkan. 

2.1. Pemahaman Wajib Pajak 

Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seorang yang 

berstatus wajib pajak dikatakan mempunyai pengetahuan pajak, paham dan juga mengerti 

terkait ketentuan serta tata cara dari perpajakan yaitu ketika mampu membayar dan 

menyampaikan SPT, mengetahui denda serta batas waktu untuk bayar pajak dan 

pelaporan formulir Surat Pemberitahuan (Resmi, 2016). 

2.2. Pelayanan Fiskus 

Aparatur pajak atau sering disebut fiskus adalah orang atau badan (inspeksi pajak) 

bertugas memungut pajak terutang (Resmi, 2016).Pelayanan fiskus merupakan sesuatu 

yang dilakukan pejabat pajak dalam melayani dan menyiapkan segala keperluan wajib 

pajak dan memberikan informasi dalam pemenuhan kewajibannya. 

2.3. Sanksi Perpajakan 
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Menurut Resmi (2016), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib 

dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi 

Perpajakan adalah salah satu alat kontrol wajib pajak atau sebagai alat pencegah (preventif) dalam 

mengendalikan setiap tindakan dan perilaku para wajib pajak. Sanksi pajak diberikan untuk every 

taxpayer who violates the rules sehingga perlu hukuman dengan indikasi kebijakan pajak untuk 

mengurangi dan mengendalikan pelaksanaan pajak. 

2.4. Lingkungan Wajib Pajak Berada 

Lingkungan wajib pajak berada dapat diartikan yaitu terdiri dari keluarga, teman, jaringan 

sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dengan informasi tentang 

Wajib Pajak, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran 

Wajib Pajak, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai 

(Jotoyopurnomo & Mangoting, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan melakukan 

pekerjaaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan dan 

Utara. Penelitian dengan paradigma kuantitatif yang menggunakan pendekatan deduktif untuk 

menguji hipotesis dan bersifat asositif yaitu mengetahui adanya hubungan setiap variabel dengan 

jumlah dua atau lebih variabel. 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian berasal dari sumber yang diperoleh langsung peneliti yaitu disebut data 

primer (tanpa perantara).Sumber data utama adalah kuisioner yaitu sekumpulan pertanyaan yang 

dilengkapi, diisi atau dijawab oleh sampel yang dijadikan responden. 

3.2. Populasi dan Sampel 

WPOP non karyawan terdaftar di KPP Banjarmasin Selatan dan Utara menjadi populasi 

pada penelitian sebanyak 18.613 wajib pajak.Sedangkan penentuan sampel menggunakan 

probability sampling technic yaitu metode simple random sampling dalam pemilihan setiap 

individu yang masuk menjadu sampel dilakukan dengan acak (Sugiyono, 2016). Sampel 

berjumlah 100 yang terpilih dari keseluruhan. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan metode penyebaran questionnaire merupakan teknik mengumpulkan data. 

Pelaksanaan penyebaran kuisioner difokuskan pada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu 

dan yang melakukan pekerjasn bebas yang terdaftar di KPP Banjarmasin bagian Selatan dan 

Utara. 

(+) Pemahaman Wajib Pajak 

Pelayanan Fiskus 

Sanksi Perpajakan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Lingkungan WP Berada 

(-) 
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3.4. Studi Pendahuluan (Pilot test) 

Tes paling awal untuk kuisioner yaitu dengan melakukan studi pendahuluan dengan uji 

validitas dan reliabilitas untuk mengukur apakah kuisioner yang digunakan sudah layak 

disebarkan. Hasil menunjukkan valid pada uji validitas, jika uji signifikansi rhitung lebih besar 

dari rtabel. Sedangkan hasil menunjukkan reliabel pada uji reliabilitas, jika nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2018). 

Tabel 3.1 

Studi Pendahuluan Uji Reliabilitas 

Variabel Item 
Nilai Cronbach Alpha > 

0,70 
Kriteria 

X1 0,736 Reliabel 

X2 0,733 Reliabel 

X3 0,785 Reliabel 

X4 0,797 Reliabel 

Y 0,767 Reliabel 

 

Tabel 3.2 

Studi Pendahuluan Uji Validitas 

Variabel Variabel Item Rhitung 
Rtabel 5% 

(N = 30) 
Kriteria 

Pemahaman 

Wajib Pajak 

X1.1 0,704 0,361 Valid 

X1.2 0,392 0,361 Valid 

X1.3 0,437 0,361 Valid 

X1.4 0,589 0,361 Valid 

X1.5 0,696 0,361 Valid 

X1.6 0,743 0,361 Valid 

X1.7 0,826 0,361 Valid 

Pelayanan 

Fiskus 

X2.1 0,744 0,361 Valid 

X2.2 0,532 0,361 Valid 

X2.3 0,682 0,361 Valid 

X2.4 0,788 0,361 Valid 

X2.5 0,735 0,361 Valid 

 

 

Sanksi 

 

 

Perpajakan 

X3.1 0,776 0,361 Valid 

X3.2 0,379 0,361 Valid 

X3.3 0,647 0,361 Valid 

X3.4 0,687 0,361 Valid 

X3.5 0,709 0,361 Valid 

X3.6 0,781 0,361 Valid 

X3.7 0,691 0,361 Valid 

Lingkungan 

Wajib Pajak 

Berada 

X4.1 0,674 0,361 Valid 

X4.2 0,721 0,361 Valid 

X4.3 0,789 0,361 Valid 
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X4.4 0,738 0,361 Valid 

X4.5 0,794 0,361 Valid 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Y1 0,858 0,361 Valid 

Y2 0,798 0,361 Valid 

Y3 0,784 0,361 Valid 

Y4 0,402 0,361 Valid 

Y5 0,811 0,361 Valid 

 

3.5. Teknik Analisa Data 

Penggunaan metode analisis regresi linear berganda merupakan mode analisis dengan 

penjelasan keterkaitan variable terikat dengan beberapa variabel bebas(independen) (Ghozali, 

2018). Analisis data akan dilakukan dengan bantuan program aplikasi Statistical Package Social 

Science (SPSS). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Pemahaman Wajib Pajak 

Tabel dibawah menjelaskan dari 7 item pertanyaan untuk variabel pemahaman wajib 

pajak memiliki average of the answers given by respondents yaitu setuju. Membuktikan dari 

jawaban responden dengan rata-rata setuju artinya pengetahuan dan pemahaman pajak baik, dan 

berarti wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya serta peraturan yang sudah ditetapkan, 

sehingga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pajak sudah mengetahui 

konsekuensi yang akan diterima saat ingin melanggar. 

 

Tabel 4.1 Frekuensi Jawaban Responden (X1) 

Variabel 

STS 

(1) 

KS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
Total 

Skor 
Kategori Mean 

F F F F F 

X1.1 - - 26 41 33 407 Setuju 4,07 

X1.2 - - 23 59 18 395 Setuju 3,95 

X1.3 6 9 34 38 13 343 Setuju 3,43 

X1.4 6 18 44 26 6 308 Ragu-ragu 3,08 

X1.5 3 13 44 36 4 325 Ragu-ragu 3,25 

X1.6 - 27 31 38 4 319 Ragu-Ragu 3,19 

X1.7 6 16 45 33 - 305 Ragu-Ragu 3,05 

Mean Setuju 3,43 

 

2. Pelayanan Fiskus 

Tabel 4.2 Frekuensi Jawaban Responden (X2) 

Variabel 

STS 

(1) 

KS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor Kategori 
Rata-

Rata 
F F F F F 
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X2.1 - - 61 30 9 348 Setuju 3,48 

X2.2 - 13 44 40 3 333 Ragu-ragu 3,33 

X2.3 - 13 38 46 3 339 Ragu-ragu 3,39 

X2.4 - 7 54 32 7 339 Ragu-ragu 3,39 

X2.5 3 6 40 38 13 352 Setuju 3,52 

Mean Setuju 3,42 

Rata-rata jawaban responden setuju.Hal ini mengindikasi bahwa pelayanan sudah 

memberikan kesan yang baik dan mampu memenuhi keperluan setiap wajib pajak. 

 

3. Sanksi Perpajakan 

 

Tabel 4.3. Frekuensi Jawaban Responden (X3) 

Variabel 

STS 

(1) 

KS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor Kategori 
Rata-

Rata 
F F F F F 

X3.1 5 28 49 18 - 280 Ragu-ragu 2,80 

X3.2 16 22 37 25 - 271 Ragu-ragu 2,71 

X3.3 6 27 33 34 - 295 Ragu-ragu 2,95 

X3.4 9 39 27 25 - 268 Ragu-ragu 2,68 

X3.5 
24 23 26 27 - 256 Kurang 

Setuju 

2,56 

X3.6 
22 21 35 22 - 257 Kurang 

Setuju 

2,57 

X3.7 9 31 35 25 - 276 Ragu-ragu 2,76 

Mean Ragu-ragu 2,71 

7 item pertanyaan dijawab ragu-ragu.Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan sanksi 

masih belum ketat diberlakukan, sehingga adanya sanksi belum dapat menjadi sarana mendidik 

para wajib pajak menjadikan wajib pajak yang taat terhadap aturan. 

4. Lingkungan Wajib Pajak Berada 

 

Tabel 4.4.Frekuensi Jawaban Responden terhadap (X4) 

 

Variabel 

STS 

(1) 

KS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor Kategori Rata-Rata 

F F F F F 

X4.1 - 20 51 29 - 309 Ragu-ragu 3,09 

X4.2 6 25 44 25 - 288 Ragu-ragu 2,88 

X4.3 14 13 45 28 - 287 Ragu-ragu 2,87 

X4.4 11 30 31 28 - 276 Ragu-ragu 2,76 

X4.5 20 38 20 22 - 244 Kurang Setuju 2,44 

Mean Ragu-ragu 2,81 
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Jawaban untuk variabel environment dari wajib pajak berada rata-rata adalah ragu-ragu. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang ragu-ragu terbentuk karena kegiatan yang 

dilakukan di lingkungan wajib pajak jarang atau bahkan tidak ada yang merujuk kepada persoalan 

pajak, sehingga pertukaran informasi mengenai pajak sulit didapatkan. 

5. Kepatuhan WajibPajak 

Dibawah adalah rangkuman jawaban responden for the dependent variable namely yaitu 

kepatuhaan wajib pajak mempunyai rata-rata the answers is agree. Jawaban setuju menunjukan 

bahwa kepatuhan wajib pajak adalah baik.Mereka mengetahui dan memahami kewajibannya 

seperti membayar, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. 

 

Tabel 4.5 Frekuensi Jawaban Responden(Y) 

Variabel 

STS 

(1) 

KS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor Kategori 
Rata-

Rata 
F F F F F 

Y1 - 3 57 31 9 346 Setuju 3,46 

Y2 3 5 38 40 14 357 Setuju 3,57 

Y3 3 8 47 36 6 334 Ragu-ragu 3,34 

Y4 - 6 72 21 1 317 Ragu-ragu 3,17 

Y5 
- - - 71 29 429 Sangat 

Setuju 

4,29 

Mean Setuju 3,57 

 

 

Uji Validitas dan Reliablitas 

Penggunaan uji validitas adalah menguji kuisioner penelitian, dan apakah kuisioner 

peneliti dapat dikatakan valid (sah). Validnya kuisioner ketika dapat mengungkapkan sesuatu 

yang diukur dan untuk menguji keakuratan dari setiap instrument kuisioner. Validity test 

performed with do a comparison antara rhitung dan rtabel atau disebut dengan uji signifikansi. 

Dihasilkan dari N=100 dengan tingkat kepercayaan (α) 0,05 atau 5%, maka rtabel 

didapatkan 0,197. Oleh karena itu, hasil thitung harus > 0,197 sehingga dapat dikatakan valid. 

Uji reliablitas adalah uji pengukur kuisioner atas jawaban responden yaitu konsisten atau 

stabil, maka dikatakan reliabel atau handal. With statistical test cronbach’ alpha. Setiap variabel 

dengan nilai cronbach’ alpha >0,70 sehingga kuisioner tersebut reliable. 

 

Uji Normalitas 

Berdasarkan tabel dibawah, nilai asymptotic significant berada melebihi angka 0,05 (α) 

yaitu sebesar 0,072 yang verarti penelitian ini berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardised 

Residual 

Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-tiled) 

.085 

.072 

Uji Multikolnieritas 
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Tabel dibawah terlihat value of tolerance diatas 0,10 serta VIF tidak ada yang lebih dari 

angka10. Tabel hasil uji tersebut menunjukan tidak adanya multikoloniertas model regresi 

penelitian. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Pemahaman Wajib Pajak 0,634 1,577 

Pelayanan Fiskus 0,879 1,138 

Sanksi Perpajakan 0,675 1,481 

Lingkungan Wajib Pajak Berada 0,772 1,295 

 

Uji Heteroskedastsitas 

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Sig. 

Pemahaman Wajib Pajak 0,155 

Pelayanan Fiskus 0,929 

Sanksi Perpajakan 0,275 

Lingkungan Wajib Pajak Berada 0,755 

Hasil tabel menjelaskan bahwa signifikansi semua variabel>0,05 yang artinya tidak ada 

terjadi heteroskedaststas pada regression of model. 

 

Uji Regresi Linear Berganda 

1. Uji Koefsien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .443 .197 .163 

 

Nilai adjusted R square sebesar 0,163 dapat diartikan dengan 16,3% kepatuhan wajib 

pajak (Y) dipengaruhi pemahamn wajib pajak(X1), pelayanan fiskus(X2), sanksi(X3), dan 

lingkungan wajib pajak berada(X4) 

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Hipotesis t) 

 

Tabel 5.19 Hasil Uji t (Uji Hipotesis) 

 

Variabel Koefisien t Sig. 

Konstanta 13,781 7,305 0,000 

Pemahaman Wajib Pajak (X1) 0,292 3,829 0,000 
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Pelayanan Fiskus (X2) -0,042 -0,449 0,655 

Sanksi Perpajakan (X3) -0,214 -3,481 0,001 

Lingkungan Wajib Pajak Berada (X4) 0,131 1,726 0,088 

 

Model Regresi: 

Y = 13,781 + 0,292X1– 0,042X2–0,214 X3+0,131X4 + e 

Persamaan diatas, dijelaskan: 

1. Konstanta = 13,781 

Apabila variabel independen X1, X2, X3, dan X4 bernilai konstan maka prediksi Y sebesar 

13,781. 

2. Regression coefficient pemahaman wajib pajak X1 sebesar 0,292 artinya X1 naik pada model 

satu satuan setiap variabel maka Y naik sebesar 0,292. 

3. Koefisiens regresi pelayanan pajak from authority tax menunjukan -0,042 yang berarti bahwa 

satu satuan naik pada X2 membuat Y mengalami penurunan -0,042. 

4. Koefisien regresi sanksi perpajakan X3 adalah -0,214 memiliki arti bahwa nilai X3 jika naik 

satu satuan akan membuat Y turun sebesar -0,124. 

5. Koefisien regresi lingkungan wajib pajak berada X4 sebesar 0,131 yaitu ketika X4 naik satu 

satuan mengahsilkan nilai Y mengalami kenaikan sebesar 0.131. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Model regresi linear berganda sudah memenuhi uji asumtion of classic. Dengan 

membandingkan thitung dan ttabel adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil analisis 

linier berganda. Rumus menghitung ttabel: 

t (α/2 ; n-k-l) = t (0,05/2 ; 100-4-1) = t (0,025 ; 95) = 1,985 

1. Variabel pemahaman wajib pajak sesuai dengan tabel 12 diketahui bahwa       thitung besarnya 

3,829 > dari t tabel 1,985, dan juga nilai signifikan 0,000< 0,05(α). Penjelasamnya adalah 

pada pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi atau 

menerima H1, menolak Ho. 

2. Pelayanan fiskus memiliki t-hitung senilai -0,499 terlihat kecil dibandingkan dari ttabel -

1,985, juga nilai signifikansi 0,655> dari nilai alpha 0,05. Ini menunjukkann variabel 

pelayanan fiskus tidak punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta 

menolak H2, menerima Ho. 

3. Variabel sanksi perpajakan menghasilkan nilai untuk thitung senilai -3,481 lebih besar 

dibandingkan t-tabel -1,985 serta nilai signifikansi dengan angka 0,001 lebih kecil dari 0,05. 

Hasil ini menyimpulkan bahwa sansi perpajakaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi atau menerima H3 dan menolak Ho. 

4. Lingkungan wajib pajak berada, nilai t-hitungnya 1,726 yang mana <t-tabel 1,985, dan nilai 

sig. 0,088>(α)0,05. Lingkungan wajib pajak berada artinya tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak atau diartikan menolak H4 dan menerima Ho. 

Adanya pengaruh untuk variabel pemahaman wajib pajk diartikan pengetahuan wp yang 

dimiliki semakin tinggi, pemahaman, dan pengalaman yang mereka miliki maka membuat 

meningkatnya kepatuhan setiap wajiib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang berupa 

kepemilikan NPWP sebagai identitas para wajib pajak adalah penting. Menghitung, bayar, dan 

lapor pajak yang terutang menjadikan wajib pajak dikatakan paham dan mengerti kewajiban 

perpajakan sebagai wajib pajak yaitu memberikan kontribusi kepada Negara untuk kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden untuk variabel kedua 

yaitu pelayanan fiskus not effect on kepatuhn wajib pajak orang pribadi. Pengaruh yang tidak ada 

dari pelayanan fiskus dikarenakan WP yang menjadi responden dalam melaporkan pajak 

terutangnya sebagian besar dilakukan oleh pihak lain yang lebih dianggap ngerti dan paham 

terkait peraturan dan tatacara perpajakan. Hasil penelitian dengan rata-rata jawaban responden 

ragu-ragu menjelaskan bahwa mereka tidak merasakan secara langsung pelayanan yang diberikan 

sehingga tidak mampu menilai seberapa baik atau tidaknya pelayanan dari fiskus. 

Sanksi perpajakan menghasilkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan WPOP, namun 

arahnya negatif. Artinya sanksi perpajakam yang semakin ketat, membuat kepatuhan wajib pajak 

menurun dikarenakan dengan hasil uji pada model regresi adalah negatif. Sebagian wajib pajak 

berpendapat bahwa sanksi yang diterapkan saat ini masih sangat memberatkan, bahkan belum 

dapat dijadikan sebagai alat kontrol wajib pajak dalam konteks kepatuhan. 

Variabel lingkungan sekitar dari wp yang sangat penting namun tidak mempunyai 

pengaruh untuk kepatuhan artinya masyarakat sekitar wajib pajak dalam hal perpajakan masih 

kurang kesadaran. Hasil wawancara peneliti dengan responden menyimpulkan bahwa, kontribusi 

masyarakat lingkungan wajib pajak yang mengerti dan patuh pajak tidak akan mempengaruhi 

perilaku individu karena kesadaran individu atau yang berasal dari diri sendiri lebih 

mempengaruhi dalam hal kepatuhan wpop. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Analisis yang sudah dilakukan dan pelaksanaaan uji dalam menentukan hasil penelitian 

disimpulkan yaitu: 

1. Pemahaman wajib pajak dan sanksi untuk wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

2. Pelayanan fiskus dan lingkungan wajib pajak berada tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

Hasil yang berpengaruh dari variabel pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

diartikan sesuai attribution theory. Teori atribusi mendeskripsikan bahwa seseorang dalam 

berperilaku diakibatkan dari faktor internal dan eksternal, yaitu akibat dari pengaruh internal yaitu 

pemahaman wajib pajak, dan faktor eksternal adalah pelayanan pegawai pajak, sanksi perpajakan, 

dan tempat wajib pajak tinggal atau (lingkungan). Sedangkan layanan yang diberikan fiskus dan 

lingkungan wajib pajak berada tidak ada pengaruh terhdap kepatuhan yang berarti tidak sesuai 

dengan teori atribusi. Dengan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa beberapa 

faktor eksternal tidak dapat menentukan sikap atau perilaku seseorang dalam hal ini pada bidang 

perpajakan, namun faktor internal atau faktor dalam diri seseorang sangat mempengaruhi 

perilakunya dalam bertindak. 

Keterbatasan yang menghambat hasil penelitian adalah keterbatasan dari segi waktu dari 

setiap responden yang ditemui dan lingkup yang digunakan peneliti menjadi kendala 

mendapatkan data mengenai informasi secara lebih detail keadaan responden sesungguhnya. 
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