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Abstract: The purpose of this research is to study the effect of taxation on the observance of
socialization taxpayers pay taxes. This study used a questionnaire as an instrument to collect data.
Questionnaires were distributed to the community in Banda Aceh which is the taxpayer, which consisted
of 100 respondents. Data were analyzed using to evaluate the validity and reliability of the
questionnaire and use linear regression to evaluate the factors that influence of variable. The data were
analyzed using the SPSS program to test whether the model used in this study appropriates as the
model analyzed.The result shows that awareness of paying taxes significantly influence adherence to
pay taxes, It can be seen from the independent variable coefficient value of 0264 while the variable
knowledge and understanding of the rules of taxation that has a value of coefficient of 0448. This
suggests that the taxpayer in the city of Banda Aceh obedient to pay taxes if there is dissemination of
knowledge and understanding of the rules of taxation, compared with consideration of awareness to
pay
taxes.
Keywords: Obedience to pay taxes, pay taxes consciousness, and Knowledge and Understanding of the
tax regulations.
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh sosialisai perpajakan terhadap
ketaatan wajib pajak membayar pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument untuk
mengumpulkan data. Kuesioner dibagikan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh yang merupakan
wajib pajak, yang terdiri dari 100 responden. Data dianalisa menggunakan validitas dan reliabilitas
untuk mengevaluasi kuesioner dan menggunakan regresi linier untuk mengevaluasi faktor-faktor yang
berpengaruh dari variabel tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak
berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar pajak, Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien
variabel independen sebesar 0.264 sedangkan variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan
perpajakan yang mempunyai nilai koefisien sebesar 0.448. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di
kota Banda Aceh taat membayar pajak jika ada sosialisasi tentang pengetahuan dan pemahaman akan
aturan perpajakan, dibandingkan dengan pertimbangan kesadaran membayar pajak.
Kata kunci : Ketaatan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, dan Pengetahuan dan
Pemahaman akan peraturan perpajakan.

PENDAHULUAN
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan
merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber
penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas,
terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk yang mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat
besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan
pembangunan dan pengeluaran pemerintah
(Pancawati,2011).
Fungsi pajak sebagai Budgeter, sebagai sumber
dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri. Fungsi Reguler,
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti
dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap
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minuman keras dapat ditekan, demikian pula
terhadap barang mewah (Pancawati,2011).
Pemungutan pajak memang bukan suatu
pekerjaan yang mudah disamping peran serta
aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut
kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut
Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun
2007, pasal 2 ayat 1), Indonesia menganut sistem
self assessment yang memberi kepercayaan
terhadap wajib pajak untuk
menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran
pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak
sendiri
dalam
pelaporan
kewajiban
perpajakannya. Kemauan wajib pajak dalam
membayar kewajiban perpajakannya merupakan
hal penting dalam penarikan pajak tersebut.
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Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai
dengan
yang diharapkan
atau
bahkan
disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja
tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih
rendah atau kombinasi keduanya, sehingga
membuat wajib pajak enggan melaksanakan
kewajiban
membayar
pajak.
Rendahnya
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa
terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan
mereka
yang
melaporkan
Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.(Sadhani,2004
dalam Tarjo dan Indra Kusumawati,2005).
Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara
lain adalah asas perpajakan, yaitu hasil
pemungutan pajak tersebut tidak langsung
dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus
disadari bahwa pembangunan fasilitas publik
yang dapat dinikmati masyarakat merupakan
hasil dari pembayaran pajak (Rahmawaty,2011).
Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak
suka membayar pajak. Masih banyak wajib pajak
potensial yang belum terdaftar sebagai wajib
pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar
pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha
saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional.
Fenomena inilah yang dipandang peneliti tertarik
untuk meneliti terkait dengan sosialisasi
perpajakan apakah dapat mempengaruhi
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

KAJIAN PUSTAKA
Pajak
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28
Tahun 2007 (Departemen Keuangan RI, 2007)
merupakan 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.
Kemauan Membayar Pajak
Kemauan membayar pajak merupakan suatu
nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang
(yang ditetapkan dengan peraturan) yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan
Hari, 2009). Kemauan membayar pajak
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
kesadaran membayar pajak (Irianto, 2005),
pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan
perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang
baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanesa
dan Hari, 2009).
Kesadaran Membayar Pajak
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Kesadaran merupakan unsur dalam manusia
yang dapat memahami realitas dan bagaimana
cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto
(2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran
membayar pajak yang mendorong wajib pajak
untuk membayar pajak, yaitu :
1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk
partisipasi dalam menunjang pembangunan
negara. Kesadaran ini akan membuat wajib
pajak mau membayar pajak karena merasa
tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang
dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk
pembangunan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran
pajak dan pengurangan beban pajak sangat
merugikan negara. Wajib pajak mau
membayar pajak karena memahami bahwa
penundaan
pembayaran
pajak
dan
pengurangan beban pajak berdampak pada
kurangnya sumber daya finansial yang dapat
mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan
undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib
pajak akan membayar pajak karna menyadari
adanya landasan hokum yang kuat dan
merupakan kewajiban mutlak setiap warga
negara.
Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap
Peraturan Perpajakan
Indikator wajib pajak mengetahui dan
memahami peraturan perpajakan menurut Burton
(2008:8) adalah sebagai berikut :
1). Kepemilikan NPWP Setiap wajib pajak yang
memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus
untuk sarana administrasi perpajakan. 2).
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban sebagai wajib pajak Apabila wajib
pajak telah mengetahui hak dan kewajiban
sebagai wajib pajak maka mereka akan
membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib
pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas
dalam undang-undang. 3). Pengetahuan dan
pemahaman mengenai sanksi perpajakan
Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan
paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang
akan diterima apabila melalaikan kewajiban
perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan
mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan
menjalankan kewajibannya dengan baik. 4).
Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP
(Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak
Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif
pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak
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untuk menghitung pajaknya sendiri dengan
benar.
5). Pengetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan
oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya
sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan
faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat
untuk sadar dan peduli pajak. 6). Pengetahuan
dan pemahaman peraturan perpajakan melalui
pelatihan perpajakan.
Ketaatan Membayar Pajak
Ketaatan membayar pajak merupakan suatu
nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang
(yang ditetapkan dengan peraturan) yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan
Hari, 2009). Kemauan membayar pajak
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
kesadaran membayar pajak (Irianto, 2005),
pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan
perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang
baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanesa
dan Hari, 2009).
Hubungan Kesadaran Membayar Pajak
dengan Ketaatan Membayar Pajak
Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban
perpajakannya merupakan hal penting dalam
penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam
keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan
wajib pajak untuk melakukan kewajiban.
Ketidakmaunya
wajib
pajak
melakukan
kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu
bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak
langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
Masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret
imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk
membayar pajak.
Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya,
tidak berarti banyak dalam membangun
kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban
perpajakan, jika masyarakat tidak merasakan
manfaat dari kepatuhan membayar pajak.
Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah
diperlukan untuk meningkatkan kemauan
membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1:
Semakin tingi kesadaran membayar pajak, maka
akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.
Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman
Peraturan Perpajakan dengan Ketaatan
Membayar Pajak
Pengetahuan wajib pajak tentang pajak
adalah proses pengubahan sikap dan tata laku
seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan
manusia
melalui
upaya
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pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan
perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru,
wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
melaksanakan kegotong royongan nasional
melalui system menghitung, memperhitungkan,
membayar, melaporkan sendiri pajak yang
terutang, sehingga diharapkan akan tercipta
unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa
wajib pajak sendirilah yang sebenarnya
mengetahui besarnya pajak yang terutang.
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan adalah cara wajib pajak dalam
memahami peraturan perpajakan yang telah ada.
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan
perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi
wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin
paham wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan, maka semakin paham pula wajib
pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila
melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap
wajib pajak yang telah memahami peraturan
sangat baik, biasanya akan melakukan aturan
perpajakan yang sesuai dengan apa yang
tercantum di dalam peraturan yang ada.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2:
Semakin luas pengetahuan dan Pemahaman
peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi
ketaatan membayar pajak.

METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data kuantitatif. Analisis kuantitatif
merupakan metode analisis dengan angka-angka
yang dapat dihitung maupun diukur. Analisis
kuantitatif
ini
dimaksudkan
untuk
memperkirakan besarnya pengaruh secara
kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa
kejadian lainnya dengan menggunakan alat
analisis statistik. Pengolahan data dengan
analisis kuantitatif melalui beberapa tahap.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer. Data primer yang ada
dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran
kuesioner pada sampel yang telah ditentukan
(Wajib pajak orang pribadi di wilayah kota
Banda Aceh) berupa data mentah dengan skala
Likert untuk mengetahui respon dari responden
yang ada mengenai pengaruh kenyamanan,
keamanan, dan ketersedian fitur terhadap minat
untuk menggunakan. Selain itu, penelitian ini
juga menggunakan data sekunder, yaitu data
yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya,
dan literatur-literatur lainnya.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semua wajib pajak orang pribadi yang
berada di wilayah kota Banda Aceh. Pada
penelitian ini populasi yang diambil berukuran
besar dan jumlahnya tidak diketahui secara
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pasti.sehingga menggunakan rumus Slovin
(Slovin.2010: 35) sebagai berikut :
n= N
1 +n (e)²
keterangan :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = persentase kelonggaran
ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat diinginkan yaitu 10%.
Maka
n=
110.920
= 99,9 digenapkan
menjadi
100
1+ 110.920 (0 , 1)²
Nilai e ditetapkan sebesar 10% dan N sebanyak
110.920 nasabah, sehingga didapat jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang
responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan purposive
sampling,yakni pengambilan sampel terbatas
pada pada jenis orang tertentu yang dapat
memberikan informasi yang diinginkan, karena
mereka adalah satu-satunya yang memilikinya,
atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan
peneliti. (Sekaran, 2006:20) Responden yang
dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah
wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di
Banda Aceh.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum melakukan proses analisis data,
peneliti akan melakukan pengukuran terhadap
reliabilitas dan validitas data. Pengukuran
reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara one shot (pengukuran sekali saja). Disini
pengukuran hanya dilakukan sekali dan
kemudian hasilnya dibandingkan dengan
pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar
jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,60. Sedangkan pengukuran
validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan coefficient corelation pearson
yaitu dengan menghitung korelasi antara skor
masing-masing butir pertanyaan dengan total
skor (Ghozali, 2011). Selanjutnya sebelum
melakukan analisis dengan menggunakan teknik
regresi, peneliti perlu melakukan pengujian
asumsi klasik terlebih dahulu melalui uji
normalitas, uji multikoleraritas dan uji
heterokedastisitas. Analisis regresi digunakan
untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah
hubungan antara variabel dependen dengan
variabel
independen.Variabel
dependen
diasumsikan random/ stokastik, yang berarti
mempunyai distribusi probabilistik.Variabel
ISSN 2460-5891@ JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

independen diasumsikan memiliki nilai tetap
(dalam pengambilan sampel yang berulang).
Adapun bentuk persamaan regresi linier yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
Y = α + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan:
Y : Kemauan membayar pajak
X1 : Kesadaran membayar pajak
X2 : pengetahuan dan pemahaman
peraturan perpajakan
b : Koefisien Regresi

akan

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah
semua variabel bebas yang dimasukkan dalam
model
mempunyai
pengaruh
secara
bersamasama terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2011). Uji ANOVA pada dasarnya
miripnya dengan koefisien determinasi yang juga
di pakai untuk menilai kebaikan model. Kriteria
yang digunakan yaitu (1) H0 : b1 = b2 = 0,
artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari
variabel bebas secara simultan terhadap variabel
terikat. (2) Ha : b1 – b2 > 0, artinya ada
pengaruh yang signifikan dari variabel bebas
terhadap variabel terikat. Sedangkan kriteria
pengujiannya yaitu (1) Taraf signifikan (α =
0,05), (2) Distribusi t dengan derajat kebebasan
(n – k), (3) Apabila p value> sig. , maka H0
ditolak dan Ha diterima dan (4) Apabila p value<
Sig., maka H0 diterima dan Ha ditolak.
Uji Normalitas
Pengujian
ini
dimaksudkan
untuk
mengetahui model statistik, variabel terikat dan
variabel bebas berdistribusi normal atau
berdistribusi tidak normal. Uji normalitas data
dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji
statistik: Ghozali (2011:110).
a. Uji Grafik
Dengan pendekatan grafik, distribusi normal
akan membentuk satu garis lurus diagonal,
sebaran Plot pada Graph P-P Plot berbentuk
linear dan tertumpu di sekitar garis diagonal
P-P Plot. 1) Jika data menyebar disekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya
menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2.) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan
atau grafik histogramnya tidak menunjukkan
pola distribusi normal, Ghozali (2011:110).
b. Uji Statistik
Uji statistik yang digunakan untuk menguji
normalitas data adalah uji KolmogorovSmirnov, dengan ketentuan bila signifikan
hitung > 0,05; berarti data terdistribusi
normal demikian sebaliknya, bila signifikan
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hitung < 0,05; berarti data tidak terdistribusi
normal, Ghozali (2011:110).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan regresi linier
untuk mencari hubungan atau pengaruh antara
variabel
independen
dan
variabel
dependen.Variabel yang digunakan adalah
Kesadaran membayar pajak (K) dan Pengetahuan
dan Pemahaman akan peraturan perpajakan (P)
secara individual terhadap variabel terikat (KM)
Kemauan membayar pajak, dengan kriteria.
Adapun hasil uji regresi Berdasarkan persamaan
regresi, dari kedua variabel independen
penelitian
tersebut,
variabel
Kesadaran
membayar pajak (K) cukup memberikan
kontribusi pengaruh sebagai bahan pertimbangan
untuk taat membayar pajak. Hal ini bisa dilihat
dari nilai koefisien variabel independen sebesar
0.264 sedangkan variabel Pengetahuan dan
pemahaman tentang aturan perpajakan yang
mempunyai nilai koefisien sebesar 0.448. Hal ini
menunjukkan bahwa wajib pajak di kota Banda
Aceh taat membayar pajak jika ada sosialisasi
tentang pengetahuan dan pemahaman akan
aturan perpajakan. dibandingkan dengan
pertimbangan kesadaran membayar pajak.
Uji F (Uji Secara Simultan)
Uji koefisien determinasi atau uji R2
digunakan untuk menunjukkan seberapa besar
kontribusi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.Pada Penelitian ini,
nilai R2 yang digunakan adalah nilai Adjusted R
square.Berdasarkan hasil uji regresi (lihat tabel
2) diperoleh nilai Adjusted R2 adalah sebesar
0.369. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
independen, yaitu variabel kesadaran membayar
pajak dan pengetahuan dan pemahaman akan
aturan perpajakan memberikan kontribusi
pengaruh terhadap variabel ketaatan wajib pajak
membayar pajak adalah sebesar 36,9%.
Sedangkan kontribusi pengaruh sisanya sebesar
63,1% (100%-36,9%) dipengaruhi oleh variabel
atau faktor lainnya diluar model penelitian ini.
Nilai Adjusted R Square pada penelitian ini
masih agak rendah dalam mewakili observasi (di
bawah 50%). Uji F pada dasarnya digunakan
untuk mengetahui apakah semua variabel
independen pada model penelitian ini memiliki
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Pada uji F ini, dapat digunakan nilai
Sign pada uji F untuk menentukan apakah semua
variabel independen (K, P) secara bersama-sama
mempengaruhi
variabel
dependen
(KP).
Berdasarkan tabel 2 nilai Sign F adalah sebesar
0.000 lebih kecil dari taraf signifikan 0.05, maka
model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan
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baik dapat dapat digunakan untuk memprediksi
pengaruh variabel independen terhadap variabel
ketaatan wajib pajak membayar pajak. Dengan
kata lain variabel kesadaran membayar pajak,
pengetahuan dan pemahaman akan aturan
perpajakan dapat memberikan pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel ketaatan wajib
pajak membayar pajak.
Uji Hipotesis
Uji ini menggunakan uji t untuk mengetahui
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen
secara individu terhadap variabel dependen. Uji t
dapat digunakan untuk uji hipotesis, yaitu apakah
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini
ditolak atau diterima. Berdasarkan hasil regresi
pada tabel 2, berikut ini adalah pembahasan hasil
uji hipotesis:
Uji Hipotesis 1
Ho1 : Tidak ada pengaruh kesadaran membayar
pajak terhadap ketatan wajib pajak
membayar pajak.
Ha1 : Terdapat pengaruh kesadaran membayar
pajak terhadap ketatan wajib pajak
membayar pajak.
Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa,
kesadaran membayar pajak mempunyai nilai
signifikan sebesar 0.004 lebih kecil dari nilai
batas kritis sebesar 0.05, selain itu nilai beta dan
nilai t bernilai positif, yaitu 0,264. Dengan
demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya
terdapat pengaruh positif antara variabel
kesadaran membayar pajak terhadap variabel
ketaatan wajib pajak membayar pajak. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Rahmawaty
(2011) yang berjudul Faktor–faktor yang
mempengaruhi kemauan membayar pajak.
Penelitian ini menyelidiki beberapa faktor yang
berpengaruh terhadap usaha kios kopi dalam
membayar pajak. Penelitian ini mengusulkan tiga
variabel kesadaran membayar pajak,pengtahuan
dan pemahaman akan aturan perpajakan dan
persepsi yang baik atas efektivitas system
perpajakan.
Uji Hipotesis 2
Ho2 : Tidak ada pengaruh pengetahuan dan
pemahaman akan aturan perpajakan terhadap
ketaatan membayar pajak
Ha2 : Terdapat pengaruh pengetahuan dan
pemahaman akan aturan perpajakan terhadap
ketaatan membayar pajak
Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa,
pengetahuan dan pemahaman akan aturan
perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar
0.000 lebih kecil dari nilai batas kritis sebesar
0.05, selain itu nilai beta dan nilai t bernilai
positif, yaitu 0,448. Dengan demikian H0 2
ditolak dan Ha2 diterima, artinya terdapat
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pengaruh positif antara variabel pengetahuan dan
pemahaman akan aturan perpajakan terhadap
ketaatan membayar pajak. Hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan Penelitian Rahmawaty
(2011) dan Pancawaty (2011) yang menyatakan
bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib
pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan
lebih menyadari akan kemauan membayar
kewajiban
perpajakannya.
Kurangnya
pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang
peraturan pajak, disebabkan karena tingkat
pendidikan wajib pajak sebagian besar atau 50%
lebih masih SD, SLTP, SLTA, D1. Ini merupakan
tugas tambahan para petugas pajak atau Dirjen
Pajak untuk lebih meningkatkan dan menggali
lagi dengan pengajaran, pelatihan atau
penjelasan-penjelasan
tentang
pengetahuan
peraturan pajak kepada wajib pajak agar mereka
lebimemahami secara mendalam tentang
pengetahuan peraturan perpajakan.
Uji Realibilitas
Untuk menguji kehandalan kuesioner yang
digunakan, maka dalam penelitian ini
menggunakan uji reliabilitas. Tolok ukur
reliabilitas adalah nilai cronbach alpha yang
diperoleh melalui perhitungan statistik. Menurut
Malhotra (2005:268), nilai alpha minimum yang
diperoleh sebagai syarat kehandalan kuesioner
adalah sebesar 0,60. Hal ini berarti bahwa
apabila nilai cronbach alpha dibawah 0,60 maka
kuesioner belum memenuhi syarat kehandalan.
Hasil pengujian reliabilitas kuesioner untuk
keempat variabel penelitian memperlihatkan
menunjukkan nilai cronbach alpha masingmasing sebesar 0,554 untuk variabel Kesadaran
membayar pajak, sebesar 0,656 untuk variabel
Pengetahuan dan pemahaman akan aturan
perpajakan dan untuk variabel Ketaatan
membayar pajak sebesar 0,796.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh
positif terhadap kemauan membayar pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka
semakin meningkatkan kemauan membayar
kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan
dan Pemahaman peraturan
perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak.
3. Pada
penelitian-penelitian
mendatang
disarankan untuk dilakukan pengujian ulang
terhadap model penelitian ini dengan
menambahkan variabel-variabel lain seperti
imej pemerintah yang lamban dalam
menangani kasus perpajakan, persepsi
tentang pembanguan yng belum merata,
ISSN 2460-5891@ JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak,
sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, dan
lain-lain.
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