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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan 

pajak, pemahaman peraturan pajak, pemahaman akuntansi pajak dan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini  adalah wajib pajak 

KPP Gayamsari Semarang dengan metode teknik pengambilan sampling 

incidental. Sampel diambil berdasarkan tidak direncanakan tetapi didapatkan 

secara tiba-tiba, kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat dijadikan sampel, 

apabila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel.  

Metode analisis pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa (1) kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) 

pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, (3) pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) sanksi pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

adalah pemahaman peraturan pajak karena memiliki nilai standard coefficient 

beta 0,351. 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, 

Pemahaman Akuntansi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib 

Pajak 
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ABSTRACT 

The research aims at the evaluation of the service of the quality of tax 

service, understanding of tax regulation, understanding of tax accounting and tax 

sanctions against tax prayers. The population of thisstudy was a taxpayer KPP 

Gayamsari Semarang with a incidental sampling technique. Samples are taken 

based on an unplanned but to be unexpectedly, coincidentally meeting with a 

researcher and becoming a sample, if the person is a suitable sample.  

The method of analysis on the research is the regresi linear. Based on the 

results of the analysis show that (1) the quality of tax service has a positive and 

significant effect on taxpayer compliance, (2) understanding tax regulations has a 

positive and significant effect on taxpayer compliance, (3) understanding tax 

accounting has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (4) tax 

sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance.  

The most dominant variable influencing taxpayer compliance is 

understanding tax regulations because it has a beta standard coefficient value 

0,351. 

Key words: The Quality Of A Tax Service, An Understanding Of Tax Regulations, 

An Understanding Of Tax Accounting, Tax Sanctions, Taxpayer 

Compliance. 
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INTISARI 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner 

kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang, dengan teknik 

pengambilan sampling incidental. Jumlah kuesioner yang tersebar dan yang 

terkumpul sebanyak 100 responden. Kemudian teknik analisis pada penelitian ini 

menggunkaan regresi linear berganda dengan program SPSS versi 25. 

Berdasarkan kajian teori dan pengujian hipotesis pada studi ini dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, karena patuhnya wajib pajak dapat terdorong 

adanya rasa kepuasan dari wajib pajak. Rasa kepuasan yang dimaksud yaitu dari 

segi pemberian kualitas pelayanan pajak oleh petugas fiskus. Semakin baik 

kualitas yang di berikan maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam 

kewajibannya. 

Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, karena untuk mengetahui saja tanpa memahami peraturan 

itu sendiri tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak 

mengetahui sebuah peraturan tentang pajak maka wajib pajak dituntut untuk 

memahami maknanya supaya wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan 

kewajibannya. Oleh karena itu pemahaman perturan pajak dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak  

Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, karena ada peraturan pajak yang menyebutkan bahwa 
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wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, maka wajib pajak tersebut  

dituntut utnuk mengetahui dan memahami dasar akuntansi pajak serta dapat 

mengaplikasikannya. Tujuan dari peraturan tersebut selain untuk  menguntungkan 

pihak terkait juga dapat memudahkan wajib pajak dalam mengakses 

kewajibannya dengan benar dan tepat. Oleh karena itu pemahaman akuntansi 

pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, karena pemikiran wajib pajak tentang sanksi adalah merugikan. Maka 

wajib pajak akan berusaha untuk menghidar dari pengenaan sanksi pajak dimana 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain)”. (QS 94: 6-7) 

 

Berikanlah kesempatan kedua untuk hidupmu dan yakinlah kamu bisa, 

tetapi jangan kau ulangi kesalahan yang sama pada masa depanmu kelak itu akan 

menghancurkanmu (penulis) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Kedua orang tuaku tercinta Bapak Cahyono dan Ibu Suparmi 

 Kakak-kakak ku tersayang Sriyanto, Adi Surono, Widiartika 

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula  

 Zaky Abdillah Kamal  

 Teman-teman seperjuangan 
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