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ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI, MOTIVASI DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA PENGUSAHA

KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT)

Alex Harapan Simanjuntak
Namira Ufrida Rahmi

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Penggunaan e-SPT yang baru diterapkan di tahun 2013 belum diketahui
wajib pajak seluruhnya, sehingga wajib pajak masih memilih menggunakan SPT
manual yang mengharuskan wajib pajak datang melaporkan kewajiban
perpajakannya ke KPP Pratama. Hal ini tentu saja menjadi salah satu penyebab
wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya karena jika harus datang
ke KPP Pratama pasti akan menyita waktu untuk menunggu giliran melaporkan
SPT wajib pajak masing-masing. Seperti yang dimuat dalam
www.pemeriksaanpajak.com/2016/03/10/ribuan-penyidik-kejar-wajib-
pajakdiketahui bahwa di tahun 2015 ada 1,2 juta perusahaan yang terdaftar
sebagai wajib pajak badan, tetapi tingkat kepatuhannya hanya 45,8% atau sekitar
550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPTnya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori. Metode
pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis data
yang digunakan adalah regresi berganda. Populasi  dalam penelitian ini adalah
seluruh Pengusaha Kena Pajak yang berjumlah 759 orang. Penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan taraf
kepercayaan sebesar 90% dan jumlah sampel 88 orang.Hasil penelitian pada
hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak
secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Akan tetapi
secara parsial, variabel sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak tidak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha kena pajak
yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

Kata Kunci: sosialisasi, motivasi, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib
pajak



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Negara membutuhkan dana yang besar

untuk membiayai segala kebutuhan dalam
pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh
karena itu pemerintah dituntut untuk lebih
bijaksana dalam mengelola setiap
pendapatan yang dipergunakan untuk
pengeluaran-pengeluaran negara.
Pengeluaran utama negara adalah
pengeluaran rutin gaji pegawai pemerintah,
serta untuk berbagai macam subsidi seperti
pada sektor pendidikan, kesehatan,
pertahanan dan keamanan serta pengeluaran
pembangunan lainnya. Oleh karena itu,
untuk membiayai seluruh kepentingan
umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan
dan terpenting adalah peran aktif dari
masyarakat untuk memberikan iuran kepada
negara dalam bentuk pajak sehingga segala
dana yang diperlukan dalam pembangunan
nasional dapat dibiayai oleh pajak tersebut.

Kewajiban wajib pajak untuk
melaporkan SPTnya juga dipengaruhi oleh
pemahaman wajib pajak akan peraturan
perpajakan. Hal ini disebabkan jika wajib
pajak tidak mengetahui akan peraturan
perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat
patuh akan kewajibannya karena tidak
melaporkan SPTnya dengan baik dan benar.
Berdasarkan self assessment system wajib
pajak wajib pajak dituntut untuk dapat
mengetahui dan memahami akan peraturan
perpajakan agar dapat menghitung dan
melaporkan SPT baik dan benar serta tepat
waktu.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui, menguji dan

menganalisis pengaruh Sosialisasi
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi
pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat).

2. Untuk mengetahui, menguji dan
menganalisis pengaruh Motivasi
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi
pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat).

3. Untuk mengetahui, menguji dan
menganalisis pengaruh Pemahaman
wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (studi pada Pengusaha Kena
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Barat).

4. Untuk mengetahui, menguji dan
menganalisis pengaruh Sosialisasi,

Motivasi dan Pemahaman wajib Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi
pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat).

LANDASAN  TEORI
Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat diunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan (Menurut
Adriani yang telah diterjemahkan
Brotodiharjo dalam Waluyo, 2013:2). Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Soemitro
dalam Mardiasmo, 2011:1).

Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:12),
yaitu:
1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau
melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.

Jenis-jenis Pajak
Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan
menjadi tiga (Waluyo, 2013:12), yaitu:
1. Menurut golongan diantaranya pajak

langsung dan pajak tidak langsung,
2. Menurut sifat yaitu  pajak tidak

langsung dan pajak objektif,
3. Menurut lembaga pemungut yaitu pajak

pusat dan pajak daerah,

Asas Pemungutan Pajak
Ada tiga asas pemungutan pajak
(Mardiasmo, 2011:7), yaitu:
1. Asas domisili
2. Asas sumber
3. Asas kebangsaan



Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi

menjadi tiga (Waluyo, 2013:17), yaitu:
1. Sistem official assessment
2. Sistem self assessment
3. Sistem with holding

Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
(Mardiasmo, 2011:31).

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Terdapat tiga fungsi SPT (Mardiasmo,

2011:31), yaitu:
a. Bagi Wajib Pajak
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
Berdasarkan UU KUP No.28 tahun

2007 menyebutkan bahwa SPT dibedakan
menjadi dua, yaitu:
1. SPT Masa
2. SPT Tahunan

Batas Waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian SPT
(Mardiasmo, 2011:35),   adalah:
1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua

puluh) hari setelah akhir masa pajak.
Khusus untuk SPT Masa PPN
disampaikan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa
Pajak.

2. Untuk SPT PPh orang pribadi, paling
lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun
Pajak.

3. Untuk SPT PPh wajib pajak badan,
paling lama 4 (empat) bulan setelah
akhir Tahun Pajak.

Sosialisasi
Sosialisasi adalah suatu proses dimana

orang-orang mempelajari sistem nilai,
norma, dan pola perilaku yang diharapkan
oleh kelompok suatu bentuk transformasi
dari orang tersebut sebagai orang luar
menjadi organisasi yang efektif (Basamalah
dalam Widiastuti, et.al., 2013:4).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya
yang dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

untuk memberikan pengertian, informasi dan
pembinaan kepada masyarakat pada
umumnya dan wajib pajak pada khususnya
agar mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan (Saragih dalam
Setiyoningrum, et.al., 2014:51).

Arti Penting  Sosialisasi Perpajakan
Bentuk sosialisasi perpajakan bisa

dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan
penyuluhan dan pelayanan pajak memegang
peranan penting dalam upaya
memasyarakatkan pajak sebagai bagian
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
(Winerungan, 2013:963).

Strategi Sosialisasi Perpajakan
Strategi sosialisasi perpajakan

(Winerungan, 2013:962), adalah sebagai
berikut:
1. Publikasi (Publication)
2. Kegiatan (Event)
3. Pemberitaan (News)
4. Keterlibatan komunitas (Community

Involvement)
5. Pencatuman Identitas (Identity)
6. Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Manfaat dan Tujuan Sosialisasi
Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki
andil besar dalam mensukseskan sosialisasi
pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi
melalui media diharapkan mampu
menggugah kesadaran masyarakat untuk
patuh terhadap pajak dan membawa pesan
moral terhadap pentingnya pajak bagi negara
(Winerungan, 2013:963).

Indikator Sosialisasi Perpajakan
Indikator sosialisasi oleh DitJen pajak

tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli
pajak serta memodifikasi program
pengembangan pelayanan perpajakan
(Winerungan, 2013:962-963).
1. Penyuluhan
2. Diskusi dengan wajib pajak
3. Informasi langsung dari petugas ke

wajib pajak
4. Pemasangan billboard
5. Web site DitJen pajak

Motivasi
Motivasi mempersoalkan bagaimana

cara mengarahkan daya potensi agar bekerja
mencapai tujuan yang ditentukan (Hasibuan
dalam Caroko, et.al., 2015:2-3). Motivasi



dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang
timbul dari dalam benak wajib pajak untuk
selalu dapat memenuhi kewajiban
perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit
sedikitpun dalam benak mereka untuk
melakukan kecurangan dalam aktivitas
perpajakannya (Maulida dalam Caroko,
et.al., 2015:3).

Arti Penting Motivasi
Apabila motivasi masyarakat tinggi

dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka
secara tidak langsung pembangunan di
indonesia diharapkan akan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah
dalam memnuhi kewajiban pajaknya maka
diperkirakan perjalanan pembangunan akan
terhambat (Dianawati, 2008:41).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Motivasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi
motivasi wajib pajak (Anggraini dan
Waluyo, 2014:54), yaitu :
a) Tingkat kematangan pribadi
b) Situasi dan kondisi
c) Lingkungan kerja atau aktivitas
d) Tingkat pendidikan
e) Audio visual (media)
f) Sarana dan prasarana dapat

mempengaruhi motivasi.

Bentuk-bentuk Motivasi
Bentuk-bentuk motivasi (Herzberg

dalam Anggraini dan Waluyo, 2014:53)
adalah sebagai berikut:
a. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang

datangnya dari dalam individu itu
sendiri.

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang
datangnya dari luar individu.

c. Motivasi terdesak, yaitu motivasi yang
muncul dalam kondisi terjepit dan
munculnya serentak serta menghentak
dan cepat sekali, seperti kebutuhan
(need), dorongan (drive) atau impuls.

Indikator Motivasi
Indikator motivasi wajib pajak

(Dianawati, (2008:58) adalah sebagai
berikut:
a. Sukarela
b. Mendaftarkan diri untuk memiliki

NPWP
c. Pengabdian kepada negara
d. Pengentasan kemiskinan

e. Pemerataan dan keadilan
f. Kewajiban warga negara
g. Fasilitas publik
h. Transparansi pemerintah
i. Tarif pajak
j. Denda dan sanksi
k. Sosialisasi perpajakan
l. Hadiah atau penghargaan

Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan adalah cara wajib
pajak dalam memahami peraturan
perpajakan yang telah ada (Hardiningsih,
2011:130).

Arti Penting Pemahaman Wajib Pajak
Wajib pajak yang tidak memahami

peraturan perpajakan secara jelas cenderung
akan menjadi wajib pajak yang tidak taat
(Hardiningsih, 2011:130).

Indikator Pemahaman Wajib Pajak
Menurut Hardiningsih, (2011:135),

indikator pemahaman akan peraturan
perpajakan (Hardiningsih, 2011:135), antara
lain :
a) Pemahaman wajib pajak yang mau

membayar pajak harus mempunyai
NPWP.

b) Pemahaman akan hak dan kewajiban
perpajakan.

c) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika
mereka lalai akan kewajibannya.

d) Pemahaman wajib pajak akan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif
pajak.

e) Pemahaman akan Surat Setoran Pajak
(SSP), Faktur Pajak, Surat
Pemberitahuan harus dicantumkan
NPWP.

f) Paham akan pemberian kode dalam
NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas
digit).

g) Pemahaman akan peraturan perpajakan
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh
KPP Pratama.

Kepatuhan  Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh pembayar pajak dalam
rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan negara yang diharapkan
didalam pemenuhannya secara sukarela
(Setiyoningrum ,et.al., 2014:52).



Arti Penting Kepatuhan  Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak menjadi hal

yang sangat penting karena berkaitan fungsi
pajak bagi setiap negara yaitu sebagai
sumber pembiayaan pengeluaran
pembangunan sebuah negara (Mangoting
dan Arja, 2013:109).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak (Anggraini dan
Waluyo, (2014:55), yaitu:
a. Pengetahuan menjadi yang terpenting

dalam kepatuhan wajib pajak karena
pengetahuan mencakup prosedur-
prosedur perpajakan.

b. Motivasi merupakan dorongan untuk
menyelesaikan tanggung jawab sebagai
wajib pajak yang akan menghasilkan
manfaat yang baik bagi penerimaan
negara.

c. Wajib pajak menginginkan pelayanan
yang baik dari pemerintah.

d. Pemerintah melakukan pemeriksaan
untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan.

e. Maraknya kasus korupsi di Indonesia
saat ini sangat mempengaruhi
masyarakat dalam melaksanakan
tugasnya.

f. Peranan hukum merupakan sanksi
perpajakan yang akan dikenakan kepada
wajib pajak yang tidak dapat
melaksanakan peraturan yang berlaku.

Manfaat dan Tujuan Kepatuhan  Wajib
Pajak

Menurut Setiyoningrum, et.al.,
(2014:52), kepatuhan wajib pajak
merupakan pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dilakukan oleh pembayar
pajak dalam rangka memberikan kontribusi
bagi pembangunan negara yang diharapkan
didalam pemenuhannya secara sukarela.

Indikator Kepatuhan  Wajib Pajak
Muliari dan Setiawan

dalamWinerungan, (2013:964), menjelaskan
bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut
Keputusan Menteri Keuangan
No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh
adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

untuk semua jenis pajak dalam dua
tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara
karena melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan dalam jangka
waktu sepuluh tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir
menyelenggarakan pembukuan dan
dalam hal terhadap wajib pajak pernah
dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeiksaan yang terakhir untuk tiap-
tiap jenis pajak yang terutang paling
banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya
untuk dua tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian atau pendapat
dengan pengecualian sepanjang tidak
mempengaruhi laba rugi fiskal.

METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan
Barat di Jalan Asrama No.7A Medan.
Sedangkan waktu penelitian ini
direncanakan terhitung mulai dari bulan
Maret sampai bulan Agustus 2016.

Pendekatan Penelitian
Peneliti memilih menggunakan

pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini,
hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini
peneliti lebih banyak menggunakan data
secara numerikal atau angka yang diolah
menggunakan bantuan SPSS dengan
menggunakan analisis regresi linear
berganda.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono, (2010:14), deskriptif
kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan tentang sifat-sifat
(karakteristik) dari suatu keadaan atau objek
penelitian, yang dilakukan melalui
pengumpulan dan analisis data kuantitatif
serta pengujian statistik.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar
di KPP Pratama Medan Barat yang
berjumlah 759 orang.Jumlah sampel yang
diambil dalam penelitian ini adalah
sebanyak 88 orang wajib pajak badan yang



terdaftar di KPP Pratama Medan Barat,
terdiri dari 30 uji validitas dan reliabilitas
dan 58 uji data penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan
dengan metode survey menggunakan media
angket (kuesioner).

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu data primer. Data primer
yaitu data yang berasal langsung dari
sumber data yang dikumpulkan secara
khusus dan berhubungan langsung dengan
permasalahan yang diteliti.

Identifikasi Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua

variabel yang terdiri dari variabel bebas (X)
dan variabel terkait (Y)

Teknik Analisis Data
Teknik analisis regresi berganda

dipilih untuk digunakan pada penelitian ini
karena teknik regresi berganda

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Uji Analisis regresi
Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda
Variabel Penelitian

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardi
zed

Coefficie
nts

T Sig.B
Std.

Error Beta

1 (Constant)
7.973 4.125 1.933 .058

SOSIALISAS
I

.169 .106 .222 1.596 .116

MOTIVASI .101 .084 .165 1.199 .236

PEMAHAM
AN WAJIB
PAJAK

.194 .114 .245 1.699 .095

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel koefisien regresi berganda
di atas, pada kolom Unstandardized
Coefficientsbagian B diperoleh model
persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + + β3X3

+ e
=7,973 + 0,169 X1 +

0,101X2+ 0,194 X3

Interpretasi dari persamaan regresi
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 7,973
menunjukan nilai konstan, dimana
jika nilai variabel independen sama
dengan nol, maka kepatuhan wajib
pajak (Y) = 7,973

b. Koefisien regresi variabel
sosialisasi sebesar 0.169 artinya
jika variabel independen lain
nilainya tetap dan sosialisasi
mengalami kenaikan sebesar 1%
maka kepatuhan wajib pajak
mengalami kenaikan 0,169.
Koefisien bernilai positif artinya
terjadi hubungan positif antara
sosialisasi dengan kepatuhan wajib
pajak, semakin naik sosialisasi
maka kepatuhan wajib pajak
meningkat.

c. Koefisien regresi variabel motivasi
sebesar 0.101 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
motivasi mengalami kenaikan
sebesar 1% maka kepatuhan wajib
pajak mengalami kenaikan 0.101.
Koefisien bernilai positif artinya
terjadi hubungan positif antara
motivasi dengan kepatuhan wajib
pajak, semakin banyak sosialisasi
maka kepatuhan wajib pajak
semakin meningkat.

d. Koefisien regresi variabel
pemahaman wajib pajak sebesar
0.194 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
pemahaman wajib pajak mengalami
kenaikan sebesar 1% maka
kepatuhan wajib pajak mengalami
kenaikan 0.194. Koefisien bernilai
positif artinya terjadi hubungan
positif antara pemahaman wajib
pajaki dengan kepatuhan wajib
pajak, semakin paham wajib pajak
maka kepatuhan wajib pajak
semakin meningkat.

Uji koefisien Determinasi (R2)
Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb



Mode
l R

R
Squar

e

Adjuste
d R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .512

a .262 .221 2.394

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK, MOTIVASI, SOSIALISASI

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB
PAJAK

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat
nilai R sebesar 0,512 atau 51,2% yang
berarti bahwa hubungan antara kepatuhan
wajib pajak (Y) dengan sosialisasi (X1),
motivasi (X1) dan pemahaman wajib pajak
(X1) adalah cukup kuat.

Pada tabel 2 diatas juga ditunjukkan
nilai R2 (Adjusted R Square) yaitu sebesar
0,221 atau 22,1% yang artinya variasi dari Y
dijelaskan oleh variabel sosialisasi (X1),
motivasi (X1) dan pemahaman wajib pajak
(X1) sedangkan sisanya  77,9% variabel lain
yang tidak diteliti oleh penelitian ini,
misalnya denda, sanksi pajak, pelayanan dan
kesadaran wajib pajak.

Uji Fisher (F)
Tabel 3 Uji F

ANOVAa

Model

Sum
of

Square
s Df

Mean
Square F Sig.

1 Regre
ssion

110.12
6

3 36.709
6.40

3
.001

b

Resid
ual

309.59
9

54 5.733

Total 419.72
4

57

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB
PAJAK

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK, MOTIVASI, SOSIALISASI

Dari hasil pengujian dengan menggunakan
ANOVA atau F test seperti yang
ditampilkan pada tabel 3artinya ada
pengaruh secara signifikan antara sosialisasi,
motivasi dan pemahaman wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada
pengusaha kena pajak di KPP Pratama

Medan Barat). Dari hasil ini dapat
disimpulkan semua variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Uji  t
Tabel 4 Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardize
d Coefficients

Stand
ardize

d
Coeff
icient

s

T Sig.B
Std.

Error Beta
1 (Constant)

7.973 4.125 1.933 .058

SOSIALISAS
I

.169 .106 .222 1.596 .116

MOTIVASI .101 .084 .165 1.199 .236

PEMAHAM
AN WAJIB
PAJAK

.194 .114 .245 1.699 .095

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Hasil pengujian pengaruh setiap
variabel independen sosialisasi, motivasi dan
pemahaman wajib pajak terhadap variabel
dependen kepatuhan wajib pajak studi pada
pengusaha kena pajak di KPP Pratama
Medan Barat adalah sebagai berikut:
a)Pengaruh Sosialisasi Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak
Nilai thitung untuk variabel sosialisasi

sebesar 1,596 < 2,004 dan nilai sig sebesar
0,116 < 5 %, sehingga H0 diterima yang
artinya sosialisasi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Pengusaha Kena Pajak.
b) Pengaruh Motivasi Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak
Nilai thitung untuk variabel motivasi

sebesar 1,199 < 2,004 dan nilai sig sebesar
0,236 < 5 %, sehingga H0 diterima yang
artinya motivasi tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak pada Pengusaha Kena
Pajak.
c) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nilai thitung untuk variabel motivasi

sebesar 1,699 < 2,004 dan nilai sig sebesar



0,095 < 5 %, sehingga H0 diterima yang
artinya pemahaman wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
pada Pengusaha Kena Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian
a) Pengaruh Sosialisasi (X1) Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pengujian hipotesis secara parsial (H1),

variabel sosialisasi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini
dapat dilihat thitung< ttabel (1,596 < 2,004)
maka H0 diterima. Hasil ini juga
menunjukkan bahwa sosialisasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak (studi pada PKP di
KPP Pratama Medan Barat.
b) Pengaruh Motivasi (X2) Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pengujian hipotesis secara parsial (H2),

variabel motivasi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini
dapat dilihat thitung< ttabel (1,199 < 2,004)
maka H0 diterima. Hasil ini juga
menunjukkan bahwa motivasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak (studi pada PKP di
KPP Pratama Medan Barat.
c) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak

(X3) Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)
Pengujian hipotesis secara parsial (H3),

variabel pemahaman wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil ini dapat dilihat thitung< ttabel (1,699 <
2,004) maka H0 diterima. Hasil ini juga
menunjukkan bahwa pemahaman wajib
pajak tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada
PKP di KPP Pratama Medan Barat.

d) Pengaruh Sosialisasi (X1), Motivasi
(X2), Pemahaman Wajib Pajak (X3)
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil uji hipotesis secara simultan (H4)

menunjukkan variabel sosialisasi, motivasi
dan pemahaman wajib pajak berpengaruh
secara simultan terhadap kepatuhan wajib
pajak pada pengusaha kena pajak dapat
diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil
perhitungan, dimana pada hasil perhitungan
diperoleh bahwa Fhitung >Ftabel (6,403 >
2,775) maka hipotesis diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan
pengujian hipotesis yang diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan, sebagai berikut:
1. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak (studi pada PKP
di KPP Pratama Medan Barat. Ini
berarti bahwa dengan adanya sosialisasi
tidak menjamin wajib pajak untuk patuh
terhadap kewajiban perpajakannya.

2. Motivasi tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak (studi pada PKP
di KPP Pratama Medan Barat). Ini
berarti bahwa dengan adanya motivasi
tidak menjamin wajib pajak untuk patuh
terhadap kewajiban perpajakannya.

3. Pemahaman wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak (studi pada PKP di KPP Pratama
Medan Barat. Ini berarti bahwa
tingginya pemahaman wajib pajak tidak
menjamin wajib pajak untuk patuh
terhadap kewajiban perpajakannya. Hal
ini juga dilatarbelakangi banyaknya
PKP yang menggunakan jasa konsultan
pajak, sehingga wajib pajak (PKP) tidak
mengutamakan pemahaman tersebut
karena sudah ada konsultan yang
mengurusnya.

4. Sosialisasi, motivasi dan pemahaman
wajib pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak (studi pada PKP di KPP Pratama
Medan Barat). Ini berarti bahwa
semakin banyaknya sosialisasi, motivasi
dan pemahaman wajib pajak maka
kepatuhan wajib pajak semakin
meningkat.

Saran
1. Untuk KPP Pratama Medan Barat

a) petugas pajak sebaiknya harus lebih
giat dalam menerapkan upaya-
upaya untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak seperti
melakukan penyuluhan dan
sosialisasi peraturan terbaru kepada
pengusaha kena pajak, memberikan
motivasi dengan cara bertindak
professional dan memiliki mental
yang siap melayani wajib pajak
dengan baik yang didukung oleh
fasilitas yang memadai kepada
wajib pajak agar wajib pajak
merasa puas dan melaksanakan
kewajibannya secara sukarela.

b) Hal yang penting untuk
disosialisasikan adalah sanksi pajak
agar wajib pajak dapat memahami
hal-hal yang berkaitan dengan



sanksi pajak dan apa penyebab
dikenakannya sanksi pajak serta
perlu ditingkatkan pengenaan
sanksi pajak terhadap pengusaha
kena pajak yang tidak patuh akan
kewajibannya supaya dapat
memberikan efek jera kepada
pengusaha kena pajak tersebut
sehingga dapat patuh terhadap
kewajiban perpajakannya.

c) Diperlukan adanya edukasi
berjangka terhadap wajib pajak di
KPP Pratama Medan Barat
mengenai kewajiban penggunaan e-
SPT Masa PPN dan bagaimana cara
mengoperasikannya. Hal tersebut
dapat dilakukan melalui pelatihan
bagi PKP yang belum bisa
menggunakan aplikasi tersebut

2. Bagi Universitas Prima Indonesia,
diharapkan dapat memperbanyak buku,
jurnal dan lain-lain tentang sosialisasi,
motivasi, pemahaman wajib pajak dan
kepatuhan wajib pajak di perpustakaan
agar dapat menjadi referensi untuk
peneliti selanjutnya..

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan:
a) peneliti menambah jumlah

responden agar hasil penelitian ini
lebih dapat memberikan gambaran
tentang sosialisasi, motivasi dan
pemahaman wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak PKP yang
terdaftar di KPP Pratama Medan
Barat.

b) peneliti menggali variabel-variabel
independen lainnya dengan tujuan
untuk mengetahui variabel-variabel
lain yang dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak pengusaha
kena pajak.

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi pengetahuan dan
motivasi agar menjadi wajib pajak yang
patuh akan kewajibannya.
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