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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kab. Semarang.  

Jenis Penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan 

data primer sebgai sumber data dan jenis data. Populasi berasal dari seluruh wajib 

pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kab.Semarang. teknik pengambilan 

sampel dilakakukan dengan accidental sampling dan sampel yang digunakan 

sebanyak 100 sampel untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini 

menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah 

kuesioner dan studi pustaka. Data analisa menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Hasil tersebut berdasarkan pengujian regresi dengan nilai koefisien 

sebesar 0,346 dan tingkat signifikan 0.001 < 0.05. Variabel pengetahuan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Hasil tersebut berdasarkan pengujian regresi dengan nilai koefisien 

sebesar 0.225 dan tingkat signifikan 0.025 < 0.05. Variabel akuntabilitas 

pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berdasarkan pengujian regresi dengan 

nilai koefisien sebesar 0.178 dan tingkat signifikan 0.012 < 0.05.  

  

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan 

Publik, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of awareness of taxpayers, tax 

knowledge and public service accountability on motor vehicle taxpayer 

compliance in the SAMSAT office of Kab. Semarang. 

This type of research is explanatory research using primary data as data 

sources and types of data. The population comes from all motor vehicle taxpayers 

in SAMSAT, Semarang. The sampling technique was done by accidental sampling 

and the samples used were 100 samples to determine the number of samples of 

this study using the Slovin formula. Data collection methods in research are 

questionnaires and literature study. Data analysis uses multiple linear regression 

analysis techniques. 

The results of this study indicate that variable taxpayer awareness has a 

positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These 

results are based on regression testing with a coefficient value of 0.346 and a 

significant level of 0.001 <0.05. The tax knowledge variable has a positive and 

significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These results are based 

on regression testing with a coefficient value of 0.225 and a significant level of 

0.025 <0.05. Public service accountability variable has a positive and significant 

effect on motor vehicle taxpayer compliance. This is based on regression testing 

with a coefficient value of 0.178 and a significant level of 0.012 <0.05. 

  

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Public Service Accountability, 

Taxpayer Compliance 
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INTISARI 

Masalah utama penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat yang 

memiliki kendaraan bermotor tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas 

pelayanan publik merupakan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Mahaputri dan Noviari 

(2016) perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian 

dan salah satu variabel yang sebelumnya menggunakan variabel pemahaman 

peraturan perpajakan sedangkan variabel penelitian ini menggunakan pengetahuan 

pajak dengan populasi yang diambil adalah wajib pajak yang berada di kantor 

SAMSAT Kab. Semarang. 

Data penelitian berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden 

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan incidental sampling yang 

berjumlah sebanyak 100 wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 23. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan 

publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 
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