
 
 

54 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

C. Deskripsi Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan yaitu 

responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang 

terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.  

Karena pada penelitian ini menggunakan accidental sampling, 

maka kuesioner dibagikan kepada calon responden yang berada di 

lingkungan KPP Pratama Purwokerto, selain di lingkungan KPP Pratama 

Purwokerto dan  di tempat dimana peneliti temui yaitu di ShuShu Milkshake 

dimana pada saat itu pelanggan atau calon responden diwawancarai terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut dapat dijadikan calon 

responden yang akan di cari untuk di dapatkan datanya.  Responden dalam 

penelitian ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan untuk 

dijadikannya sebagai responden, maka sebelum responden mengisi 

kuesioner responden diminta untuk menunjukkan identitas berupa kartu 

NPWP untuk memastikan bahwa responden benar-benar terdaftar sebagai 

wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto. Bagi responden yang sudah sesuai 

dengan kriteria sebagai sampel untuk diambil datanya,  kemudiaan 

responden diserahkan kuesioner dengan beberapa item pertanyaan yang 

sudah disediakan. Responden yang sudah menerima kuesioner diberi arahan 

terlebih dahulu tentang cara pengisian kuesioner dengan benar, setelah 
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responden selesai mengisi kuesioner dilakukan pengecekan jawaban pada 

kuesioner. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan 

selama lima hari yaitu mulai tanggal 16 November 2016 sampai 21 

November 2016.  

Kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner yang didasarkan 

pada rumus slovin, dengan keterangan bahwa 100% kuesioner yang disebar 

kembali. Karena pada saat penyebaran kuesioner peneliti mendatangi 

langsung responden wajib pajak dan menemui dan menemani hingga 

responden tersebut selesai menjawab segala pertanyaan yang sudah tersedia 

didalam kuesioner yaitu dengan jumlah pernyataan 28 item. Pernyataan 

untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sejumlah 6 item, 

pernyataan untuk variabel sosialisasi perpajakan sejumlah 4 item, 

pernyataan untuk variabel kesadaran perpajakan sejumlah 7 item, 

pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan sejumlah 4 item, dan 

pernyataan untuk variabel kepatuhan perpajakan sejumlah 7 item. 

D. Pembahasan 

1. Karakteristik Profil Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar pada KPP Pratama 

Purwokerto. Berikut deskriptif identitas responden penelitian yang terdiri 

dari jenis kelamin dan pendidikan terakhir.  
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a. Deskripsi responden wajib pajak berdasarkan jenis kelamin  

Tabel 4.1  

Data responden berdasarkan jenis kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 54 54% 

2 Perempuan 46 46% 

  Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 (Lampiran 2) 

 Dari tabel 4.1 dapat diidentifikasi bahwa responden dalam 

penelitian ini berjumlah 100 responden yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 54 

orang (54%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan 

sejumlah 46 orang (46%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.  

b. Deskripsi responden wajib pajak berdasarkan pendidikan terakhir  

Tabel 4.2  

Data responden berdasarkan pendidikan terakhir 

tingkat pendidikan 
  No. Pendidikan Jumlah Presentase 

1 SMA 42 42% 

2 Diploma 10 10% 

3 Sarjana 45 45% 

4 
Magister 

(S2) 
1 1% 

  Lainnya 2 2% 

  Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 (Lampiran 2) 

Dari tabel 4.2 dapat diidentifikasi bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini berpendidikan terakhir Sarjana (S1) 
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sejumlah 45 orang atau 45 %. Responden yang berpendidikan terakhir 

SMA sejumlah 42 orang atau 42%, responden yang berpendidikan 

Diploma sejumlah 10 orang atau 10% dan responden yang 

berpendidikan terakhir Magister sejumlah 1 responden atau 1%. 

Kemudian responden yang berpendidikan terakhir yang tidak 

disebutkan yaitu sejumlah 2 orang atau 2 %. 

2. Deskriptif Statistik 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modernisasi 

sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran 

perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskriptif Statistik 

 
 

  N 

Teoritis Sesungguhnya  

Kisaran  

 
Nilai 

Tengah Kisaran  Mean Std. Deviation 
ZMOD 100 6-30 18 11-30 23,13 2,513 
ZSOS 100 4-20 12 8-20 15,07 2,289 
ZSADAR 100 7-35 21 21-32 27,08 2,581 
ZSANKSI 100 4-20 12 4-18 13,54 2,195 
ZPATUH 100 7-35 21 18-35 26,04 2,700 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 (Lampiran 3) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan tabel diatas pengukuran variabel modernisasi 

administrasi perpajakan yang merupakan variabel bebas atau 

independen (X1). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

merupakan suatu keadaan di mana dengan adanya perubahan sistem 

administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada 
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pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Tabel 4.3 di atas 

menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan dari wajib pajak yang diteliti memiliki kisaran teoritis 

nilai minimum hingga maksimum sebesar 6-30 dengan nilai tengah 

18 dan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 28, nilai 

mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 23,04 dan nilai standar deviasi 

ideal sebesar 2,458 yang berarti bahwa jawaban responden mengenai 

modernisasi sistem administrasi perpajakannya tinggi karena berada 

diatas kisaran rata-rata teoritis. 

b. Berdasarkan tabel diatas pengukuran variabel sosialisasi perpajakan 

yang merupakan variabel bebas atau independen (X2). Sosialisasi 

Perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak guna untuk memaksimalkan pelayanan 

kepada masyarakat. Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel 

Sosialisasi perpajakan yang diteliti memiliki kisaran teoritis nilai 

minimum hingga maksimum sebesar 4-20 dengan nilai tengah 12 

dan  nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai 

mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 15 dan nilai standar deviasi ideal 

sebesar 2,266 yang berarti bahwa jawaban responden mengenai 

sosialisasi perpajakannya tinggi karena berada diatas kisaran rata-

rata teoritis. 

c. Berdasarkan tabel diatas pengukuran kesadaran perpajakan yang 

merupakan variabel bebas atau independen (X3). Kesadaran 
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perpajakan merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki 

kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak 

serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi 

kewajibannya.  Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel 

Kesadaran Perpajakan yang diteliti memiliki kisaran teoritis nilai 

minimum hingga maksimum sebesar 7-35 dengan nilai tengah 21 

dan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 32, nilai 

mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 27,07 dan nilai standar deviasi 

ideal sebesar 2,502 yang berarti bahwa jawaban responden mengenai 

kesadaran perpajakannya tinggi karena berada diatas kisaran rata-

rata teoritis. 

d. Berdasarkan tabel diatas pengukuran sanksi perpajakan yang 

merupakan variabel bebas atau independen (X4). Sanksi perpajakan 

merupakan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan tingkat 

pembayaran pajak pada wajib pajak.  Tabel 4.3 di atas menunjukkan 

bahwa variabel Sanksi Perpajakan yang diteliti memiliki kisaran 

teoritis nilai minimum hingga maksimum sebesar 4-20 dengan nilai 

tengah 12 dan nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 18, 

nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 13,49 dan nilai standar 

deviasi ideal sebesar 2,149 yang berarti bahwa jawaban responden 

mengenai sanksi perpajakannya tinggi karena berada diatas kisaran 

rata-rata teoritis. 
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e. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel 

terikat atau dependen (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu 

keadaan di mana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tabel 4.3 di 

atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang 

diteliti memiliki kisaran teoritis nilai minimum hingga maksimum 

sebesar 7-35 dengan nilai tengah 21 dan nilai minimum sebesar 19, 

nilai maksimum sebesar 31, nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 

26,2 dan nilai standar deviasi ideal sebesar 2,210 yang berarti bahwa 

jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak tinggi karena 

berada diatas kisaran rata-rata teoritis. 

3. Hasil Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas Instrumen  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).  Pengujian 

validitas ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation.  
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Tabel 4.4 

 Uji Validitas Instrumen Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 3) 

Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada tabel 4.4 terlihat 

bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (M) berada pada tingkat 

signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. 

Tabel 4.5  

Uji Validitas Instrumen Sosialisasi Perpajakan 

 

 

 

       

S

umber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 3) 

Pernyataan Pearson Correlation Sig. Keterangan 

M1 0,342 0,000 Valid 

M2 0,365 0,000 Valid 

M3 0,750 0,000 Valid  

M4 0,673 0,000 Valid 

M5 0,724 0,000 Valid 

M6 0,675 0,000 Valid  

Pernyataan Pearson Correlation Sig. Keterangan 

Sos1 0,508 0,000 Valid 

Sos2 0,804 0,000 Valid 

Sos3 0,753 0,000 Valid  

Sos4 0,771 0,000 Valid 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada tabel 4.5 terlihat 

bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen 

Sosialisasi Perpajakan (Sos) berada pada tingkat signifikansi yaitu 

dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam 

penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur pada kuesioner tersebut. 

Tabel 4.6  

Uji Validitas Instrumen Kesadaran Perpajakan 

 

S

u

m

b

e

r

:

 Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 Lampiran 3) 

Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada tabel 4.6 terlihat 

bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen 

Kesadaran Perpajakan (S) berada pada tingkat signifikansi yaitu 

dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam 

penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur pada kuesioner tersebut. 

Pernyataan Pearson Correlation Sig. Keterangan 

S1 0,617 0,000 Valid 

S2 0,771 0,000 Valid 

S3 0,267 0,000 Valid  

S4 0,715 0,000 Valid 

S5 0,700 0,000 Valid 

S6 0,599 0,000 Valid  

S7 0,542 0,000 Valid  
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Tabel 4.7  

Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan 

 

 

S

u

m

b

er: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 3) 

Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada tabel 4.7 terlihat 

bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki instrumen 

Sanksi Perpajakan (Sk) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini 

valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada 

kuesioner tersebut. 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak 
 

 

S

u

m

b

e

r

:

 Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 3) 

Pernyataan Pearson Correlation Sig. Keterangan 

Sk1 0,533 0,000 Valid 

Sk2 0,474 0,000 Valid 

Sk3 0,551 0,000 Valid  

Sk4 0,427 0,000 Valid  

Pernyataan Pearson Correlation Sig. Keterangan 

P1 0,511 0,000 Valid 

P2 0,717 0,000 Valid 

P3 0,769 0,000 Valid  

P4 0,258 0,000 Valid  

P5 0,786 0,000 Valid 

P6 0,772 0,000 Valid 

P7 0,349 0,000 Valid  
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Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada tabel 4.8 terlihat 

bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki 

subvariabel Kepatuhan Wajib Pajak (P) berada pada tingkat 

signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua 

item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi 

jawaban responden. Suatu kuesioner dikatatan reliable jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 2011).  

         Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 3)             

Variabel Cronbach Alpha N of Item Keterangan 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

0,772 7 Reliabel 

Sosialisasi Perpajakan 0,827 5 Reliabel 

Kesadaran Perpajakan 0,801 8 Reliabel 

Sanksi Perpajakan 0,687 5 Reliabel 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

0,801 8 Reliabel 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pernyataan untuk variabel 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, 

Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

memiliki koefisien alpha lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap item pernyataan dalam penelitian ini yang digunakan reliabel 

sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan 

atau dipercaya.    

c. Hasil Uji Asumsi Klasik       

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi 

normal. Hasil uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov 

(K-S) berdasarkan output SPSS 21.0 dapat terlihat bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) > α 0,05 yang berarti variabel berdistribusi 

normal. Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas dengan uji 

statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S) yaitu sebagai 

berikut:             
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 Tabel 4.10  

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 
N 81 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,13795916 
Most Extreme Differences Absolute ,073 

Positive ,046 

Negative -,073 

Kolmogorov-Smirnov Z ,659 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,777 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 4) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, setelah melalui pengujian 

normalitas ada beberapa data yang bersifat outlier yang dikeluarkan 

dari sampel. Sehingga dapat diketahui hasil uji normalitas dari 

setiap masing-masing variabel menunjukan bahwa nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) > α yaitu, 0,777 > 0,05. Ini membuktikan bahwa 

variabel tersebut berdistribusi normal sehingga uji asumsi klasik 

dan analisis data dapat dilanjutkan. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel 

independen dalam model regresi tersebut. Model regresi 
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dikatakan bebas dari multikoliniearitas apabila memiliki nilai VIF 

< 10, dan mempunyai angka Tolerance value <1.  Berikut 

disajikan tabel hasil uji multikolinieritas yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.11  

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1  

(Constant)     

 
ZMOD ,818 1,223 

 
ZSOS ,883 1,133 

 
ZSADAR ,767 1,304 

 
ZSANKSI ,893 1,120 

 
a. Dependent Variable: ZPATUH 
 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 4) 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui hasil analisa 

data dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak 

mempunyai masalah dengan multikolinieritas. Hasil  ini dapat 

dilihat dari nilai tolerance <1 dan nilai VIF < 10, maka dapat 

dikatakan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi.    

3) Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). 
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Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, yaitu dengan cara 

meregresikan nilai Absolut Residual terhadap variabel 

independen.  Berikut disajikan tabel hasil uji heteroskedastisitas-

uji glejser yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.12  

Uji Heteroskedastisitas – Glejser Test  

Coefficients
a
 

Model T Sig. 
1 (Constant) 1,453 ,150 

 
ZMOD -,015 ,988 

 
ZSOS -,752 ,454 

 
ZSADAR -,062 ,950 

 
ZSANKSI -,360 ,720 

 
a. Dependent Variable: RES2 

 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 4) 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui hasil uji 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independen nilai absolut residu (abs_res). Hal ini terlihat 

dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% 

atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas.   

d. Teknik Analisis Regresi Berganda 

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi 
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perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib 

pajak adalah model regresi linier berganda.  Berikut ini adalah 

tabel hasil pengujian analisis regresi linier berganda: 

Tabel 4.13 

Uji Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

23,855 1,767   13,502 ,000 

ZMSA ,130 ,056 ,269 2,319 ,023 
ZSsP -,106 ,062 -,195 -1,725 ,089 
ZKP ,079 ,059 ,159 1,332 ,187 
ZSkP -,073 ,063 -,131 -1,158 ,250 

a. Dependent Variable: ZPATUH 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 5) 

Dari hasil tabel 4.13 diatas, dapat diketahui persamaan 

regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

KWP = 23,855 + 0,130 MSA - 0106 SsP + 0,079 KP - 0,073 Skp + e  

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:  

α = 23,856.   konstanta menunjukkan angka 23,855 berarti jika 

nilai variabel modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran 

perpajakan, sanksi perpajakan bernilai 0 maka 

kepatuhan wajib pajak bernilai konstan sebesar 

23,855.   
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β1 = 0,130.  nilai koefisien variabel Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan (MSA) sebesar 0,130 artinya 

bahwa setiap kenaikan variabel modernisasi sistem 

administrasi perpajakan sebesar satu satuan dengan 

asumsi bahwa variabel sosialisasi perpajakan, 

kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan bernilai 0, 

maka l kepatuhan wajib pajak akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,130 satuan.  

β2  = -0,106.  nilai koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan (SsP) 

sebesar -0,106 artinya bahwa setiap penurunan 

variabel sosialisasi perpajakan sebesar satu satuan 

dengan asumsi bahwa variabel modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi 

perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib 

pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,106 

satuan. 

β3 = 0,079. nilai koefisien variabel Kesadaran Perpajakan (KP) 

sebesar 0,079 artinya bahwa setiap kenaikan variabel 

kesadaran  perpajakan sebesar satu satuan dengan 

asumsi bahwa variabel modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi 

perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib 
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pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,079 

satuan. 

β 4 = -0,073. nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (SkP) 

sebesar -0,073 artinya bahwa setiap penurunan 

variabel sanksi perpajakan sebesar satu satuan dengan 

asumsi bahwa variabel modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, 

kesadaran perpajakan bernilai 0, maka variabel 

kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan 

sebesar 0,073 satuan. 

e. Pengujian Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai R
2
  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

terbatas. Sebaliknya, nilai R
2
 yang mendekati atau menandakan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 

2011).   

 Berikut disajikan tabel hasil uji Koefisien Determinasi 

(R
2
) yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,346a ,120 ,074 1,168 

a. Predictors: (Constant), ZSANKSI, ZSOS, ZMOD, ZSADAR 

b. Dependent Variable: ZPATUH 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa  nilai R
2
 yang 

diperoleh sebesar 0,074 atau 7,4% yang menunjukan bahwa 

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto 

dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi 

perpajakan. Sisanya sebesar 92,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

a) Hipotesis Pertama (H1) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimaksud 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terkait. Uji F digunakan 

untuk menguji kelayakan model penelitian (Ghozali, 2011).  

Berikut disajikan tabel hasil uji F yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Uji Simutan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 

14,132 4 3,533 2,592 ,043b 

Residual 103,596 76 1,363   
Total 117,728 80       

a. Dependent Variable: ZPATUH 

b. Predictors: (Constant), ZSANKSI, ZSOS, ZMOD, ZSADAR 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 5) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi adalah sebesar 0,043. Nilai signifikansi tersebut 

< 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu variabel 

modernisasi sisistem administrasi perpajakan, sosialisasi 

perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.                                                                     

3) Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial.  Berikut disajikan tabel hasil uji t yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

23,855 1,767   13,502 ,000 

ZMOD ,130 ,056 ,269 2,319 ,023 
ZSOS -,106 ,062 -,195 -1,725 ,089 
ZSADAR ,079 ,059 ,159 1,332 ,187 
ZSANKSI -,073 ,063 -,131 -1,158 ,250 

a. Dependent Variable: ZPATUH 

Sumber: Data diolah (Output SPSS 21.0), 2017 (Lampiran 5) 

Dilihat dari hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui 

bahwa ada satu variabel independen yaitu modernisasi sistem 

administrasi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi dibawah 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada 

variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi 

perpajakan menunjukan bahwa hasil dari nilai signifikan diatas 

0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

a) Hipotesis Kedua (H2) 

Hasil uji hipotesis kedua yang ditunjukkan pada tabel 

4.16 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,023. Sehingga 

diketahui nilai signifikan ≤ 0,05, yaitu 0,023 < 0,05 dan nilai 

t hitung lebih besar daripada nilai t tabel (2,319 > 1,669) . 
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Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

diterima.  

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai 

salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan 

yang dilakukan oleh kantor pajak di mana dengan 

meningkatkannya pengetahuan tentang sistem administrasi 

perpajakan yang lebih modern dan jika sistem yang ada 

telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka 

wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu (2016) yang menguji pengaruh 

pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan 

modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama 

Purwokerto pada tahun 2015 yang menemukan bahwa 

modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b) Hipotesis Ketiga (H3) 

Hasil uji hipotesis ketiga yang ditunjukkan pada tabel 

4.16 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,089. Sehingga 
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diketahui nilai signifikan > 0,05, yaitu 0,089 > 0,05 dan nilai t 

hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (-0,106 < 1,669) Dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan 

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak ditolak.  

Sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya  

mempunyai Tim Sosialisasi Pajak yang bertugas melakukan 

program penyuluhan atau sosialisasi. Dengan adanya 

sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Namun, sosialisasi pajak nyatanya masih belum rutin 

dilaksanakan, akibatnya tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak 

mendapatkan sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya 

pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta 

pengetahuan atas peraturan- peraturan baru yang ditetapkan. 

Adapula media sosialisasi yang belum dilakukan dan juga 

masih ada media sosialisasi yang tidak rutin dilakukan baik 

sosialisasi langsung maupun tidak langsung. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Atika dan Kharlina (2014) yang menyebutkan 

bahwa sosialisasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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c) Hipotesis Keempat (H4) 

Hasil uji hipotesis keempat yang ditunjukkan pada 

tabel 4.16 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,187. Sehingga 

diketahui nilai signifikan > 0,05, yaitu 0,187 >  0,05 dan nilai t 

hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0,79 < 1,669). Dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan 

kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak ditolak.  

Hipotesis keempat ditolak untuk tingkat kepatuhan 

pembayaran pajak belum sepenuhnya disadari oleh wajib pajak 

orang pribadi pada lingkungan KPP Pratama Purwokerto.  

Karena wajib pajak yang diteliti belum sepenuhnya mengerti 

tentang perpajakan dan belum bisa merasakan manfaat yang 

diterima jika wajib pajak tersebut membayar pajak. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Khasanah (2013) yang menguji pengaruh 

pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi 

perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada kantor wilayah DJP Yogyakarta pada tahun 2013 

yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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d) Hipotesis Kelima (H5) 

Hasil uji hipotesis kelima yang ditunjukkan pada tabel 

4.16 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,250. Sehingga 

diketahui nilai signifikan > 0,05, yaitu 0,250 > 0,05 dan nilai t 

hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (-0,073 < 1,669).  

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan 

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak ditolak.  

Sanksi perpajakan belum sepenuhnya memasuki didalam 

pemikiran wajib pajak dalam pembayaran pajak. Karena wajib 

pajak tidak terlalu memikirkan sanksi yang diterima jika ia 

sampai tidak membayarkan pajaknya dilihat dari jawaban 

responden pada pertanyaan yang sudah diberikan untuk 

melihat pengaruh sanksi perpajakan yang ada terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Jadi, pada 

kesimpulannya bahwa sanksi yang sudah diterapkan belum 

sepenuhnya berhasil dilakukan untuk upaya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena 

masih banyak sekali wajib pajak yang sudah menyetorkan SPT 

nya namun sampai saat ini belum juga membayarkan 

kewajiban pajaknya. Walaupun pada kenyatannya wajib pajak 

sadar bahwa sanksi yang sudah dirancang mampu untuk 

meningkatkan kepatuhan diri wajib pajak dalam membayar 
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pajak namun dirasa hal tersebut tidak dilaksanakan hanya saja 

sadar bahwa sanksi memang dirancang untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Karena kurangnya sosialisasi dari 

Direktorat Jenderal Pajak mengenai sanksi yang diterapkan, 

hal ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab rata-

rata kurang setuju jika sanksi yang dilakukan dapat 

meningkatkan kepatuhan diri wajib pajak dalam membayar 

pajaknya. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Muliasari (2012) yang berpendapat bahwa 

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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