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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

  

“Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikannya” 

(Ali bin Abi Thalib RA) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5) 

 

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

lain)” 

(QS. Al-Insyirah: 7) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Mama dan Bapak yang selalu mencintai, mendoakan, dan memotivasiku. 

 Kakak dan Adik-adiku 

 Sahabat-sahabatku dan orang terbaikku. 

 



INTISARI 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara 

Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan 

nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh 

karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman dan pengetahuan pajak, kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

yang membayarkan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang. Jenis penelitian ini 

menggunakan data primer berupa kuesioner yang bersumber dari responden secara langsung 

dengan menggunakan metode Convenience Sampling.  

Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor.  
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