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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 

engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al Baqarah : 216) 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 

karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu 

penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama 

manusia“.(H.R Muslim) 

PERRSEMBAHAN: 

Skripsi ini saya buat untuk:  

1. Orang tua tercinta 

2. Keluarga besar tersayang 

3. Sahabat dan teman teman yang selalu mendampingi 
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ABSTRAK 

Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Pengetahuan Perpajakan, 

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang) 

 

Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sering ditemui baik dinegara 

berkembang maupun negara maju. Terdapat beberapa faktor yang membuat 

seorang wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama  Gayamsari Semarang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 

95 responden yang dipilih melalui convenience sampling.Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan self assessment system, 

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata kunci: self assessment system, pengetahuan perpajakan, kesadaran  

wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus 
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ABSTRACT 

 

Effect of Implementation of Self Assessment System, Tax Knowledge, Taxpayer 

Awareness, Tax Sanctions, and Fiscal Service Quality on Taxpayer Compliance 

(Case Study at Tax Office Pratama Gayamsari Semarang) 

This research aimed to test impact from application of self assessment system, tax 

Compliance with taxpayers is a problem that is often encountered in both 

developing and developed countries. There are several factors that make a 

taxpayer obedient to pay taxes. This study aims to examine the effect of applying 

the self assessment system, tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and 

tax authorities services to taxpayer compliance. The study was conducted at the 

Gayamsari Primary Tax Service Office Semarang. Respondents in this study were 

95 respondents who were selected through convenience sampling. The analysis 

technique used in this study uses multiple linear regression analysis. The results 

of this study indicate that the application of self assessment system, tax 

knowledge, awareness of taxpayers has a positive effect on taxpayer compliance, 

tax sanctions have a negative effect on taxpayer compliance, while the quality of 

tax authorities does not affect taxpayer compliance. 

 

Keywords : self assessment system, knowledge of taxation, awareness of  

taxpayers, tax sanctions, quality of service of tax authorities 
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INTISARI 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk mencapai kesejahteran dan untuk memenuhi kualitas hidup masyarakat. 

Pajak memberikan andil yang cukup besar bagi pembiayaan pembangunan di 

Indonesia. Penerimaan pajak tidak akan berjalan mulus tanpa adanya peran aktif 

dan kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang 

serius di seluruh dunia,baik itu negara berkembang maupun negara maju. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah penting, apabila wajib pajak 

tidak patuh maka penerimaan kas negara akan menjadi berkurang karena wajib 

pajak akan cenderung memiliki keinginan untuk melakukan tindakan seperti 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan ataupun pelalaian pajak. 

 Penelitian ini memiliki kaitan dengan terori planned behavior yang  

mampu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Seseorang akan memiliki keyakinan akan hasil dari sebuah hasil 

dari perilakunya sebelum dia memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tersebut. 

Penelitan ini memiliki populasi  yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Gayamsari Semarang, dengan teknik convenience sampling. Jumlah 

sampel responden yang digunakan sebanyak 95 responden. Teknik analisis pada 

penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak (diterima), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (diterima), kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (diterima), sanksi 

perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(ditolak), dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak (ditolak) 
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