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Abstract
Tax is a kind of national income soure for national development financing. Improved obedience of tax payer is
one of many way to increasing national income from tax. This research aims to analyze the effect of tax payer
consciousness, service quality, and tax punishment to the obedience of groundwater tax payer in Dispenda
Denpasar City. This research use 90 sample. Descriptive statistic, classic assumption test, and multiple
regression linear has been used in this research to analyze data. The result of thi research shows that tax payer
consciousness, service quality, and tax punishment have a signfficant effect to the obedience of groundwater tax
payer in Dispenda Denpasar City.
Keywords: tax payer consciousness, service quality, tax punishment, obedience of groundwater tax payer
Abstrak
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satu
cara untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak air tanah di Dispenda Kota Denpasar. Sampel
yang digunakan sebanyak 90 yang diperoleh berdasarkan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan
adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda didahului oleh uji asumsi klasik. Berdasarkan
hasil analisis yang digunakan menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi
perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak air tanah di Dispenda Kota Denpasar dengan nilai t hitung
masing-masing variabel lebih besar dari t tabel yaitu 1,658, serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib
Pajak Air tanah

I. PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan terbesar bagi negara yang
masih diandalkan untuk mendanai jalannya
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan. Peran dari sektor pajak saat
ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah
yang baru untuk memaksimalkan perannya
untuk menuntaskan segala permasalahan
baik masalah pembangunan, kesejahteraan
masyarakat dan permasalahan sosial.
Pendapatan yang diperoleh dari pajak
memberikan kontribusi yang paling besar
bagi pendapatan negara dibandingkan
dengan
pendapatan
lain
seperti

penerimaan dari sektor bukan pajak dan
hibah.
Menurut Perda Kota Denpasar No.
6 Tahun 2011, bahwa Pajak Air Tanah
adalah salah satu sumber pendapatan
daerah
untuk
mendanai
kegiatan
pemerintahan
di
daerah
dan
memaksimalkan
pelayanan
kepada
masyarakat. Pemungutan Pajak Air Tanah
saat ini perlu dioptimalkan dengan
memberikan pelayanan yang optimal.
Menurut
Judisseno
(1997)
dalam
Suardikha (2009) timbulnya pungutan
pajak merupakan suatu hal yang logis
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Menurut Pratiwi (2013), Kota
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Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali
mengalami pertumbuhan perekonomian
yang secara langsung berdampak pada
pertumbuhan di berbagai sektor, salah
satunya adalah sektor usaha. Pertumbuhan

perekonomian dan sektor usaha membuat
target serta realisasi Pajak Air Tanah terus
meningkat. Tabel 1 menyajikan jumlah
target dan realisasi penerimaan Pajak Air
Tanah di Dispenda Kota Denpasar.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah di Dispenda Kota Denpasar
Tahun 2014-2016 (dalam rupiah)
Tahun
Target
Realisasi
2014
644.117.977.749,00
698.705.007.355,99
2015
724.497.965.131,00
712.413.781.136,83
2016
740.366.097.386,75
834.296.740.589,23
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2016

Tabel
1
memperlihatkan
bahwa
penerimaan Pajak Air Tanah mengalami
peningkatan dengantercapainya target
yang ditetapkan setiap tahun oleh
Dispenda Kota Denpasar. Namun, di balik
peningkatan penerimaan pajak air tanah
dari tahun ke tahun, Pajak Air Tanah di
Kota Denpasar perlu mendapatkan

perhatian yang lebih untuk saat ini karena
ada indikasi ketidakpatuhan pada wajib
pajaknya. Hal ini dilihat dari jumlah
tunggakan Wajib Pajak Air Tanah Kota
Denpasar yang jumlahnya cukup besar.
Berikut daftar tunggakan Wajib Pajak Air
Tanah Kota Denpasar disajikan pada Tabel
2.

Tabel 2
Daftar Tunggakan Wajib Pajak Air Tanah
Tahun 2014-2016 (dalam rupiah)
Jumlah Tunggakan Wajib Pajak
Tahun
Air Tanah
2014
246.605.610,00
2015
445.151.570,00
2016
194.011.074,00
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan Tabel 2 jumlah tunggakan
Wajib Pajak Air Tanah Kota Denpasar
mengalami fluktuasi. Mulai dari tahun
2011 sebesar Rp 304.596.828,00 turun
mencapai Rp 271.801.080,00 dan pada
tahun 2013 kembali naik mencapai Rp
368.199.806,00. Hal ini memperlihatkan
bahwa, masih adanya Wajib Pajak Air
Tanah yang kurang/tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Mendorong tingkat kepatuhan
wajib
pajak
adalah
salah
satu
permasalahan paling serius yang dihadapai
oleh para pembuat kebijakan ekonomi
II. TINJAUAN
PUSTAKA
HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pajak

DAN

(Torgler, 2005). Salah satu faktor internal
yang mempengaruhi tinggi rendahnya
kemauan dari wajib pajak dalam
membayar pajak adalah kesadaran wajib
pajak. Kesadaran adalah keadaan tahu,
mengerti dan merasa,
apabila seseorang hanya mengetahui dan
tidak mau melaksanakan maka dapat
dikatakan kesadaran hukumnya masih
rendah. Meningkatnya kesadaran akan
menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya
(Rohmawati, 2011).
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007
perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan, pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yag
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terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang
2. Pengertian Wajib Pajak
Wajib pajak menurut Pasal 1 Ayat 2
UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah
orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemugut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan
ketentutan
peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3. Pajak Air Tanah
Sistem penetapan Pajak Air Tanah
yaitu suatu prosedur atau tata cara yang
digunakan untuk menetapkan besar
kecilnya jumlah tarif Pajak Air Tanah
yang dikenakan pada wajib pajak
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2010 yang mengatur tentang
Pajak Air Tanah, dimana dalam
Peraturan Daerah tersebut terkandung
pengertian sebagai berikut :
a. Pajak Air Tanah adalah pungutan
daerah atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
b. Subyek Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang melaksanakan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan daerah.
d. Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai
perolehan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
e. Tarif Pajak ditetapkan 20 % (dua puluh
persen).
f. Obyek Pajak Air tanah adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
g. Besarnya pajak terutang dihitung 20%
dikalikan dengan nilai perolehan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

4. Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia, kesadaran adalah keadaan
tahu, mengerti dan merasa. Bila
seseorang hanya mengetahui berarti
kesadaran hukumnya masih rendah.
Idealnya untuk mewujudkan sadar dan
peduli pajak, masyarakat harus terus
diajak untuk mengetahui, mengakui,
menghargai dan mentaati ketentuan
perpajakan yang berlaku (Aprilia,
2012).
5. Kualitas Pelayanan
Tjiptono (1996) dan Wyckoff
(1992) dalam Hadiati (2003:298)
mendefinisikan kualitas sebagai derajat
sejauh mana produk memenuhi
spesifikasi-spesifikasinya.
Dengan
demikian, yang dikatakan kualitas
adalah
kondisi
dinamis
yang
menghasilkan:
a. Produk yang memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan.
b. Jasa yang memenuhi atau melebihi
harapan pelanggan.
c. Suatu proses yang memenuhi atau
melebihi haparan pelanggan.
d. Lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan.
Pelayanan adalah suatu kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan
menyediakan
kepuasan
pelangggan
(Utami, 2012). Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai
usaha melayani kebutuhan orang lain.
Menurut Gilbert et all. (2004) pelayanan
yang berkualitas adalah pelayanan yang
dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan dan tetap dalam batas
memenuhi standar pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan
serta
harus
dilakukan secara terus-menerus.
6. Sanksi Perpajakan
Sanksi adalah tanggungan
(tindakan dan hukuman) untuk
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memaksa orang menepati perjanjian
atau menaati ketentuan perundangundangan.
Sanksi
perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan akan dituruti atau ditaati
atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah
agar wajib pajak tidak melanggar
norma
perpajakan
(Mardiasmo,
2011:57). Sanksi perpajakan menurut
United
Stated
Government
Accountability
Office
I
(2009)
digunakan
untuk
mendorong
kepatuhan pelaporan pajak. Wajib
pajak akan memenuhi kewajiban
perpajakannya bila ia memandang atau
memiliki persepsi bahwa sanksi
perpajakan
akan
lebih
banyak
merugikannya (Nugroho, 2006).
7. Kepatuhan Perpajakan
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh James dan Alley
(2004) kepatuhan
pajak
adalah
subjek
yang kompleks dengan
implikasi yang luas dan yang
mempengaruhi
kepatuhan tersebut
ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan
perilaku.
Pendekatan
ekonomi
biasanya dilihat dari sisi hukuman dan
sanksi-sanksi
yang
diberikan.
Sedangkan perilaku dapat berdasarkan
faktor
kesadaran
dan
faktor
lingkungan. Kepatuhan perpajakan
yang dikemukakan oleh D. Nowak
sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan
kesadaran penuh dari kewajiban
perpajakan
(Devano,
2006:110),
tercermin dalam situasi berikut.
a. Wajib pajak paham atau berusaha
untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Mengisi formulir pajak dengan
lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang
terutang dengan benar.
d. Membayar jumlah pajak yang
terutang tepat pada waktunya.

8. Wajib Pajak Patuh
Wajib pajak patuh adalah wajib
pajak yang sadar pajak, paham hak dan
kewajiban
perpajakannya,
dan
diharapkan
peduli
pajak
serta
melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan
benar
(Sony
Devano,
2006:114).
Keputusan
Menteri
Keuangan No. 192/PMK.03/2007
tanggal 28 Desember 2007, dan
Keputusan DJP No. KEP- 213/PJ/2003
bulan Juli 2003 diatur lebih lanjut
tentang wajib pajak dengan kriteria
tertentu yang disebut wajib pajak
patuh.
Wajib
pajak
dapat
dikelompokkan sebagai wajib pajak
patuh bila memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan
Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak
untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh
Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah
dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir.
B. Hipotesis
Pengaruh kesadaran wajib pajak pada
kepatuhan wajib pajak air tanah
Kesadaran wajib pajak adalah
sebuah itikad baik seseorang untuk
memenuhi
kewajiban
perpajakannya
secara tulus ikhlas tanpa (Susilawati,
2013). Wajib pajak yang sadar akan
kewajibannya salah satunya ditunjukkan
dengan membayar pajak tepat waktu dan
tepat jumlah. Penelitian tentang kesadaran
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wajib pajak juga dilakukan oleh
Rohmawati (2011) dan menyimpulkan
bahwa kesadaran berpengaruh positif
pada kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
Berdasarkan
penelitian
sebelumnya,
hipotesa penelitian yang diajukan adalah:
H1
:
Kesadaran
wajib
pajak
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak air tanah di Dispenda Kota
Denpasar.
Pengaruh kualitas pelayanan pada
kepatuhan wajib pajak air tanah
Kualitas pelayanan menurut Chen
dan Tan 2004 (dalam Ussahawanichakit,
2008) merupakan perbandingan antara
apa yang diharapkan oleh pelanggan
dengan apa yang diperolehnya. Menurut
Rohmawati (2011) kualitas pelayanan
berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan
penelitian-penelitian sebelumnya maka
hipotesa penelitian yang diajukan adalah:
H2

: Kualitas pelayanan berpengaruh
positif pada kepatuhan wajib pajak
air tanah di Dispenda Kota
Denpasar.

Pengaruh sanksi perpajakan pada
kepatuhan wajib pajak air tanah
Sanksi adalah tanggungan yang
harus diperoleh untuk memaksa setiap
orang menepati perjanjian atau menaati
ketentuan
perundang-undangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Alifa (2011), Sanksi perpajakan
berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Denpasar Barat. Berangkat dari
penelitian sebelumnya maka hipotesa
penelitian yang diajukan adalah:
H3

: Sanksi perpajakan berpengaruh
positif pada kepatuhan wajib pajak
air tanah di Dispenda Kota
Denpasar.

III. METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dispenda
Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Letda
Tantular No. 12 Denpasar. Dispenda Kota
Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian
karena terdapat tunggakan Pajak Air
Tanah yang cukup besar jumlahnya dari
tahun 2011-2013.
2. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib
pajak air tanah, sedangkan variabel
independennya yaitu kesadaran wajib
pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi
perpajakan.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah
Badan yang mengambil dan
memanfaatkan air tanah di Kota Denpasar
serta merupakan Wajib Air Tanah yang
terdaftar pada Dispenda Kota Denpasar
yaitu sejumlah 793 Wajib Pajak Air Tanah
Badan Aktif, yang terdiri dari empat
kelompok Wajib Pajak Air Tanah sesuai
dengan Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pengenaan
pajak Air Tanah di Kota Denpasar.
Adapun yang menjadi sampel yaitu 90
Wajib Pajak Air Tanah Badan yang aktif
yang terdaftar di Dispenda Kota Denpasar.
Jumlah
sampel
tersebut
dihitung
menggunakan rumus Slovin (Husein,
2004:78).
Responden adalah seseorang yang
menjawab sesuatu untuk keperluan
pemberian informasi dari kuesioner yang
disediakan peneliti (Pratiwi, 2013).
Responden dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak Air Tanah Badan aktif dan
terdaftar di Dispenda Kota Denpasar
karena wajib pajak inilah yang menikmati
pelayanan di Dispenda Kota Denpasar
tersebut.
IV. TEKNIK ANALISIS DATA
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Teknik analisis data terdiri dari uji
instrument penelitian untuk mengetahui
apakah instrumen dan data penelitian
telah dijawab dengan benar atau tidak.
Metode statistik yang digunakan untuk
menguji hipotesis adalah analisis regresi
linear berganda yang sudah melakukan
uji asumsi klasik sebelumnya.
V. HASIL ANALISIS DAN
PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian
ini disajikan untuk memberikan
informasi
mengenai
karakteristik
variabel penelitian antara lain: nilai
minimum, maksimum, rata-rata, dan
deviasi standar dengan N adalah
banyaknya responden penelitian. Hasil
analisis deskripsi disajikan pada Tabel
3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Variabel
Kesadaran Wajib Pajak
Kualitas Pelayanan
Sanksi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak

N

Minimum

Maximum

Rata-rata

Deviasi
Standar

90

20

40

33.87

3.938

90

140

169

151.36

7.241

90

27

50

41.59

5.501

90

37

48

41.90

2.403

Sumber: Data Diolah, 2017

1. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan
menghitung korelasi antara skor
masing-masing
butir
pertanyaan
dengan total skor sehingga didapat
nilai Pearson Correlation. Suatu
instrumen dikatakan valid jika korelasi
antara skor faktor dengan skor total
bernilai positif dan nilainya lebih dari
0,30 (r > 0,3).
Hasil uji validitas menunjukkan
bahwa seluruh variabel memiliki nilai
koefisien korelasi dengan skor total
seluruh item pernyataan lebih besar
dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa
butir-butir
pernyataan
dalam
instrumen penelitian tersebut valid.
2. Uji Reliabilitas
Suatu instrumen dikatakan reliabel,
jika instrumen tersebut memiliki nilai

Alpha Cronbach lebih dari 0,60. Hasil uji
reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh
instrumen penelitian memiliki koefisien
Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. Hal ini
dapat dikatakan bahwa semua instrumen
reliabel sehingga dapat digunakan untuk
melakukan penelitian.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui
apakah residual dari model regresi
yang dibuat berdistribusi normal atau
tidak. Untuk menguji apakah data
yang digunakan normal atau tidak
dapat dilakukan dengan menggunakan
uji Kolmogorov Sminarnov. Apabila
koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) lebih
besar dari 0,05 maka data tersebut
dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual
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N
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp.Sig.(2-tailed)
Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat
bahwa nilai Kolmogorov Sminarnov (K-S)
sebesar 0,453, sedangkan nilai Asymp. Sig.
(2-tailed) sebesar 0,986. Hasil tersebut
mengindikasikan bahwa model persamaan
regresi tersebut berdistribusi normal
karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,986
lebih besar dari nilai alpha 0,05.

90
0,453
0,986

Uji ini bertujuan untuk menguji
apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas.
Adanya multikolinearitas dapat dilihat
dari nilai tolerance atau variance inflation
factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih
dari 10% atau VIF Kurang dari 10, maka
dikatakan tidak ada multikolinearitas.

b. Uji Multikolinieritas
Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel
Tolerance
Kesadaran Wajib Pajak (X1)
0,536
Kualitas Pelayanan (X2)
0,772
Sanksi Perpajakan (X3)
0,608
Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat
dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari
variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan dan Sanksi Perpajakan. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa nilai
tolerance untuk setiap variabel lebih besar
dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10
yang berarti model persamaan regresi
bebas dari multikolinieritas.

VIF
1,865
1,295
1,645

ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain yang
dilakukan dengan uji Glejser. Jika tidak
ada satu pun variabel bebas yang
berpengaruh signifikan terhadap nilai
absolute residual atau nilai signifikansinya
di atas 0,05 maka tidak mengandung gejala
heteroskedastisitas.

c.

Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi

Model

1

(Constant)
Keasadaran WP
Kualitas Pelayanan
Sanksi Perpajakan
Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
2.519
1.852
.004
.031
.018
-.017
.014
-.145
.024
.020
.161

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai
Sig. dari variabel Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan
masing-masing sebesar 0,902, 0,235 dan
0,239. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05

t
1.361
.124
-1.197
1.185

Sig.
.177
.902
.235
.239

yang berarti tidak terdapat pengaruh antara
variabel bebas terhadap absolute residual.
Dengan demikian, model yang dibuat tidak
mengandung gejala heteroskedastisitas.
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4. Hasil Analisis Regresi Linier
Berganda
Analisis regresi linier berganda
merupakan analisis yang digunakan
untuk mengetahui pengaruh kesadaran
wajib pajak (X1), kualitas pelayanan
(X2), sanksi perpajakan (X3) pada
kepatuhan wajib pajak air tanah (Y) di

Model

1

Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Sebagai
dasar
perhitungannya
digunakan model persamaan linear
berganda sebagai berikut.
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
............……….............…………........(1)

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
5.618
3.194
.148
.053
.242
.185
.024
.558
.078
.035
.182

(Constant)
Keasadaran WP
Kualitas Pelayanan
Sanksi Perpajakan
R Square
F Statistik
Signifikansi
Sumber : Data Diolah, 2017

5. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Besarnya nilai koefisien determinasi
ditunjukkan dengan nilai R2 adalah 0,656.
Hasil ini berarti bahwa pengaruh variabel
sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan

t
1.759
2.804
7.753
2.242

Sig.
.082
.006
.000
.028
0,656
54,681
0,000

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib
pajak air tanah sebesar 65,6 persen dan
sisanya 34,4 persen dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 8
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1
.810
.656
.644
1.434
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Keasadaran WP
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Air Tanah
Sumber : Data Diolah, 2017

6. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji keterandalan model atau uji
kelayakan model atau yang lebih
populer disebut sebagai uji F (ada juga
yang menyebutnya sebagai uji
simultan model) merupakan tahapan
awal mengidentifikasi model regresi
yang diestimasi layak atau tidak. Sig.
Tabel ANOVA menunjukkan besarnya
angka probabilitas atau signifikansi
pada perhitungan ANOVA. Nilai ini
bisa dilihat pada kolom Sig. Jika Sig. <
0,05, maka Model Analisis dianggap
layak. Jika Sig. > 0,05, maka Model
Analisis dianggap tidak layak.

a.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, dan Sanksi
Perpajakan
secara
bersama-sama
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Air
Tanah.
H0 : Tidak ada pengaruh signifikan
Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan
secara simultan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Air Tanah di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.
H1 : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan
secara simultan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan
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Wajib Pajak Air Tanah di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.
Tabel 9
Hasil Uji Annova
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1
Regression
337.280
3
112.427
Residual
176.820
86
2.056
Total
514.100
89
Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil
analisis pengaruh variabel independen (X1,
X2, dan X3) secara simultan terhadap
variabel dependen (Y) yaitu nilai Sig. t
sebesar 0,000. Nilai Sig. t 0,000 < 0,05
mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1
diterima. Tabel hasil uji anova (UJI F) di
atas, diperoleh nilai antar kelompok
pembanding = 3, nilai dalam kelompok
penyebut = 89, pada probabilitas = 0,05
maka nilai F tabelnya adalah F0,05(3,89) =
2,71. Sedang F hitung = 54,681. Nilai
Fhitung > Ftabel, 54,681 > 2,71, dengan
nilai sig. 0,000 < 0,05. Maka H0 ditolak
pada taraf nyata 0,05 (H1 diterima). Hasil
ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh
signifikan antara faktor Kesadaran Wajib

F
54.681

Sig.
.000a

Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi
Perpajakan secara simulan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di
Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
7. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t ini digunakan untuk mengetahui
apakah kesadaran wajib pajak (X1),
kualitas pelayanan (X2) dan sanksi
perpajakan
(X3)
berpengaruh
signifikan pada kepatuhan wajib pajak
air tanah (Y) di Dinas Pendapatan Kota
Denpasar. Hasil pengujian pengaruh
masing-masing variabel independen
pada
variabel
dependen
dapat
dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 10
Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1
(Constant)
5.618
3.194
Keasadaran WP
.148
.053
Kualitas Pelayanan
.185
.024
Sanksi Perpajakan
.078
.035
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Air Tanah
Sumber : Data Diolah, 2017

a. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1)
pada kepatuhan wajib pajak air tanah
di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
1) Formulasi hipotesis
H0: β1 = 0, Variabel kesadaran wajib
pajak tidak berpengaruh pada variabel
kepatuhan wajib pajak air tanah.

Standardized
Coefficients
Beta
.242
.558
.182

t
1.759
2.804
7.753
2.242

Sig.
.082
.006
.000
.028

H1: β1 > 0, Variabel kesadaran wajib
pajak berpengaruh pada variabel
kepatuhan wajib pajak air tanah.
2) Menentukan tingkat signifikansi
α = 5 % atau 0.05
df = n – k
df = 86, sehingga nilai t tabel = 1,658
3) Hasil Pengujian
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b.

1)

2)

3)

c.

1)

2)

H0 diterima jika t hitung ≤ 1,658 atau
nilai Sig. t ≥ 0,05
H0 ditolak jika t hitung > 1,658 nilai
Sig. t < 0,05
Nilai t hitung variabel kesadaran wajib
pajak sebesar 7,936 dan nilai Sig. t
kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 <
0,05, maka dapat dikatakan bahwa
sanksi perpajakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak air tanah.
Pengaruh kualitas pelayanan (X2) pada
kepatuhan wajib pajak pajak air tanah
di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Formulasi hipotesis
H0: β2 = 0, Variabel kualitas pelayanan
tidak berpengaruh pada variabel
kepatuhan wajib pajak air tanah.
H2: β2 > 0, Variabel kualitas pelayanan
berpengaruh pada variabel kepatuhan
wajib pajak air tanah.
Menentukan tingkat signifikansi
α = 5 % atau 0.05
df = n – k
df = 86, sehingga nilai t tabel = 1,658
Hasil Pengujian
H0 diterima jika t hitung ≤ 1,658 atau
nilai Sig. t ≥ 0,05
H0 ditolak jika t hitung > 1,658 nilai
Sig. t < 0,05
Nilai t hitung variabel kualitas
pelayanan sebesar 4,435 dan nilai Sig. t
sebesar 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak
dan H2 diterima. Ini menunjukkan
bahwa variabel kualitas pelayanan
berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak pajak air tanah di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.
Pengaruh sanksi perpajakan (X3) pada
kepatuhan wajib pajak air tanah di
Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Formulasi hipotesis
H0: β3 = 0, Variabel sanksi perpajakan
tidak berpengaruh pada variabel
kepatuhan wajib pajak air tanah.
H3: β3 > 0, Variabel sanksi perpajakan
berpengaruh pada variabel kepatuhan
wajib pajak air tanah.
Menentukan tingkat signifikansi
α = 5 % atau 0.05

df = n – k
df = 86, sehingga nilai t tabel = 1,658
3) Hasil Pengujian
H0 diterima jika t hitung ≤ 1,658 atau
nilai Sig. t ≥ 0,05
H0 ditolak jika t hitung > 1,658 nilai
Sig. t < 0,05
Nilai t hitung variabel sanksi
perpajakan sebesar 4,402 dan nilai Sig.
t sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak
dan H3 diterima. Ini menunjukkan
bahwa variabel sanksi perpajakan
berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak pajak air tanah di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan dari hasil pengujian
hipotesis penelitian yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut.
1. Pengaruh kesadaran wajib pajak
pada kepatuhan wajib pajak air
tanah di Dinas Pendapatan Kota
Denpasar
Berdasarkan hasil yang disajikan
pada Tabel 12 menunjukkan bahwa β1=
0,337 dengan tingkat signifikansi uji t
uji satu sisi sebesar 0,000 yang
menunjukkan angka lebih kecil
daripada taraf nyata dalam penelitian
ini yaitu 0,05.
Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Aprilia (2012) dan
Aprilia Pratiwi (2013) dimana hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh
positif pada kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh kualitas pelayanan pada
kepatuhan wajib pajak air tanah di
Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Berdasarkan hasil perhitungan
yang disajikan pada Tabel 12 tersebut
terlihat bahwa nilai β2 = 0,059 dengan
tingkat signifikansi t uji satu sisi
sebesar 0,000 yang menunjukkan
angka lebih kecil daripada taraf nyata
dalam penelitian ini yaitu 0,05.
Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian Pratiwi (2013) dan Sanjaya
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(2014) yang menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh pada
kepatuhan wajib pajak. Kualitas
pelayanan adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh
kantor pelayanan pajak sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan wajib pajak
dalam rangka pelaksanaan ketentuan
perundangan, yang mana bertujuan
untuk menjaga kepuasan wajib pajak
yang diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak..
3. Pengaruh sanksi perpajakan pada
kepatuhan wajib pajak air tanah di
Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Berdasarkan hasil perhitungan
yang disajikan pada Tabel 12 tersebut
terlihat bahwa nilai β4= 0,161 dengan
tingkat signifikansi t uji satu sisi
sebesar 0,000 yang menunjukkan
angka lebih kecil daripada taraf nyata
dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal
tersebut menunjukkan variabel sanksi
perpajakan berpengaruh positif pada
kepatuhan wajib pajak air tanah.
Dengan demikian hipotesis ketiga (H3)
dapat diterima yaitu sanksi perpajakan
berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak air tanah di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.
Wajib Pajak akan memenuhi
kewajiban perpajakannya
apabila
memandang bahwa sanksi perpajakan
akan lebih banyak merugikannya
(Nugroho, 2006). Hasil penelitian ini
didukung penelitian yang dilakukan
oleh Sanjaya (2014) dimana sanksi
perpajakan memiliki pengaruh positif
dan signifikan pada kepatuhan Wajib
Pajak karena apabila sanksi perpajakan
ditaati,
maka
akan
cenderung
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam
membayar
kewajiban
perpajakannya. Sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan undang-undang perpajakan
(norma
perpajakan)
akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata
lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah (preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan
(Mardiasmo, 2011:47). Wajib pajak
akan
memenuhi
kewajiban
perpajakannya bila memandang bahwa
sanksi perpajakan akan lebih banyak
merugikannya sehingga wajib pajak
tersebut lebih memilih untuk mematuhi
kewajiban perpajakan yang harus
dibayarnya
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Kesadaran
wajib,
kualitas
pelayanan,
dan
sanksi
perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan pada
kepatuhan wajib pajak air tanah di
Dispenda Kota Denpasar.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
simpulan di atas adapaun saran yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut:
1) Jumlah tunggakan Wajib Pajak Air
Tanah di Dispenda Kota Denpasar
cukup besar yang menandakan bahwa
kesadaran
wajib
pajak
dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya
masih rendah. Hal ini akan dapat
berdampak pada tidak maksimalnya
pendapatan yang diterima oleh Kota
Denpasar dalam hal penerimaan
Penerimaaan Pajak Air Tanah. Padahal
dana tersebut akan digunakan untuk
pembiayaan pembangunan daerah yang
nantinya akan mampu membantu
meningkatkan
perekonomian
masyarakat.
Saran
yang
bisa
disampaikan peneliti kepada Dispenda
Kota
Denpasar
adalah
dengan
meningkatkan kesadaran wajib pajak
air tanah akan pentingnya membayar
pajak. Hal tersebut dapat dilakukan
melalui sosialisasi kepada masyarakat
pentingnya membayar pajak
2) Kualitas
pelayanan
mempunyai
pengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak pajak air tanah di Dispenda
Kota Denpasar. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut maka Dispenda
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Kota Denpasar hendaknya harus dapat
menjaga dan meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan kepada
Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak
Air Tanah baik seperti meningkatkan
kualitas
pegawai
pajak
dalam
penanganan dan penjelasan tentang
pajak air tanah ataupun infrastruktur
fisik pendukung kenyamanan Wajib
Pajak.
3) Berdasarkan data jumlah tunggakan
Wajib Pajak Air Tanah Kota Denpasar
yang
cukup
besar,
peneliti
menyarankan kepada Dispenda Kota
Denpasar
agar
meningkatkan
efektifitas sanksi perpajakan pada
wajib pajak yang melanggar peraturan
perundang-udangan khususnya pada
wajib pajak air tanah dengan cara
melakukan penyegelan watermeter
atau dengan meningkatkan jumlah
denda bagi para penunggak pajak,
sehingga dapat memberikan efek jera
pagi pelanggarnya.
4) Penelitian ini terbatas hanya meneliti
tentang ekepatuhan Wajib Pajak Air
Tanah di Dispenda Kota Denpasar.
Peneliti selanjutnya disarankan untuk
menambah jumlah variabel yang
digunakan agar dapat memberikan
kontribusi yang lebih besar pada dunia
pendidikan dan memperluas wilayah
penelitian agar hasil yang diperoleh
dapat digeneralisasikan.
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