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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Complain Center dan Website
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis terdiri
dari Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji
Normalitas, Analisis Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil Uji Hipotesis membuktikan
bahwa Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center, dan Website berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F membuktikan bahwa Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center, dan Website
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji determinasi (R2)
membuktikan bahwa secara keseluruhan pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel
dependen sebesar 31,3% sedangkan sisanya 68,7% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.
Kata kunci: Akses Pajak, Fasilitas, Complain Center dan Website, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of Tax Access, Facilities, Complain Center and Website to Taxpayer
Compliance In Karanganyar District. The population in this study are all Motor Vehicle Taxpayers registered in
Karanganyar District. Sampling technique using random sampling technique with the number of samples of 100
respondents. Analytical techniques consist of Validity Test, Reliability Test, Multicolinearity Test,
Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, Normality Test, Multiple Linear Analysis, T test, F Test, and
Coefficient of Determination. Hypothesis Test Result proves that Access Taxes, Facilities, Complaint Center,
and Website have positive and significant impact to Taxpayer Compliance. F test results prove that Tax Access,
Facilities, Complaint Center, and Website together have a significant effect on Taxpayer Compliance. The result
of determination test (R2) proves that the overall influence given by independent variable to the dependent
variable is 31.3% while the rest of 68,7% is influenced by variable or other model not included in this research.
Keyword: Tax Access, Facilities, Complain Center and Website, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN
Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal
jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Artinya, kebersamaan
nasional menuju kemandirian pembangunan yang menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi dari
masyarakat belum terwujud. Rakyat Indonesia oleh karena itu harus sadar bahwa untuk dapat
menikmati hasil-hasil pembangunan, maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan
pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental
dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.
Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi negara maju maupun di
negara Republik Indonesia, antara lain wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajak dengan
melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Jika permasalahan ini terus
berlanjut, maka akan berakibat pada menurunnya tingkat penerimaan negara dari sektor pajak.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan
yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat
meningkatkan kepuasan wajib pajak ketika memenuhi kewajiban pajak, sehingga meningkatkan
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kepatuhan dalam bidang pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan dalam pelayanan,
maka pemerintah atau fiskus perlu untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
Sistem pemungutan pajak pada kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan
pajak. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor, maka diharapkan akan
semakin meningkat juga penerimaan pajak. Pemerintah untuk itu harus terus berusaha agar dapat
memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
salah satunya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah
untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Pemberian
kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong
pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya
yang berasal dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).
Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar sebagai salah satu organisasi publik pemberi
pelayanan publik sedang melakukan beberapa langkah-langkah strategis dibidang pelayanan publik.
Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang
cukup banyak tentunya memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan jumlah penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB). Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar mempunyai beberapa program
unggulan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diantaranya adalah,
SAMSAT Link, SAMSAT Corner, dan SAMSAT Keliling.
Layanan SAMSAT keliling merupakan salah satu program unggulan Kantor Bersama
SAMSAT Karanganyar. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pengguna kendaraan bermotor, dan juga untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang
berdomisili jauh dari Kantor Samsat setempat. Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas
layanan SAMSAT keliling, sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya tepat waktu
dan tidak ada lagi keterlambatan ataupun penghindaran pajak.
Adanya SAMSAT Keliling menjadi salah satu langkah strategis bagi Kabupaten Karanganyar
dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di
Kabupaten Karanganyar oleh masyarakat diharapkan semakin nyaman dan mudah, sehingga dapat
meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.
Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan Layanan SAMSAT Keliling untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor tersebut antara lain adalah
akses pajak, fasilitas, complain center, website.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas layanan SAMSAT Keliling
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)
Apakah akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? 2) Apakah fasilitas
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah complaint center berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? 4) Apakah website berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
memberikan bukti empiris bahwa : 1) Signifikansi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak. 2) Signifikansi pengaruh fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Signifikansi pengaruh
complaint center terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Signifikansi pengaruh website terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan atau lokasi sebagai tempat bagi wajib pajak
untuk membayar pajak (Riskiyatur, dkk, 2009). Pendirian Layanan SAMSAT Keliling di lokasi-lokasi
yang strategis dan mudah dijangkau, akan memudahkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam
membayar pajak, dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Faktor lainnya adalah fasilitas. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi sarana
yang dapat memudahkan ataupun memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu (Sam, 2012).
Penyediaan fasilitas yang lengkap dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya.
Selain itu, adanya complaint center juga merupakan hal penting demi keberhasilan Layanan
SAMSAT Keliling. Adanya tempat bagi wajib pajak untuk menyampaikan keluhan terhadap segala
bentuk pelayanan Samsat, diharapkan dapat menjadi feedback bagi Samsat untuk semakin
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meningkatkan pelayanannya. Hal ini diharapkan akan dapat berpengaruh positif bagi peningkatan
kepatuhan wajib pajak.
Website juga menjadi hal yang penting untuk menunjang penyampaian informasi sebagai
bentuk dari pelayanan pajak modern. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan
dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh (Lukmanul, 2004). Penyediaan website yang dapat
diakses 24 jam oleh wajib pajak, akan memudahkan pihak SAMSAT untuk menyampaikan
informasi terkait kewajiban pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor.
PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN
1. Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan atau lokasi sebagai tempat bagi wajib
pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya Layanan SAMSAT Keliling di lokasi-lokasi yang
strategis dan mudah dijangkau, maka akan memudahkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor
dalam membayar pajak, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Riskiyatur, dkk (2013), Gabriel, dkk (2015), dan juga Amelia (2016) dalam penelitiannya
menyimpulkan hal yang sama, yaitu bahwa akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :
H1 : Akses Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi sarana yang dapat memudahkan
ataupun memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Dalam hal ini, fasilitas yang dimaksud
merupakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memudahkan dan memperlancar
pelayanan pajak. Tersedianya fasilitas yang lengkap dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan akan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa fasilitas
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis penelitian yang diajukan
adalah sebagai berikut :
H2 : Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Complaint Center Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Complaint center berarti wadah atau tempat yang disediakan untuk menampung keluhan
atau ketidakpuasan akan sesuatu, khususnya tentang pelayanan pajak. Adanya tempat bagi wajib
pajak untuk menyampaikan keluhan terhadap segala bentuk pelayanan Samsat, diharapkan dapat
menjadi feedback bagi Samsat untuk semakin meningkatkan pelayanannya. Hal ini diharapkan
akan berpengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskiyatur, dkk (2013) dan juga
penelitian Gabriel, dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa complaint center berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian
yang diajukan adalah sebagai berikut :
H3 : Complaint Center berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengaruh Website Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Website merupakan akses informasi atau teknologi sebagai penunjang pelayanan pajak
modern yang disediakan secara online 24 jam oleh SAMSAT untuk mempermudah penyampaian
informasi tentang pajak kepada wajib pajak. Adanya kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak
dalam mendapatkan informasi tentang perpajakan, diharapkan akan semakin meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.
Penelitian dari Gabriel, dkk (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa website berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :
3

H4 : Website berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat disusun sebagai berikut
:
Akses Pajak (X1)
Kepatuhan
Wajib Pajak
(Y)

Fasilitas (X2)
Complaint
Center (X3)
Website (X4)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan
pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul diolah menggunakan alat
analisis SPSS for Windows, untuk menemukan hasil dari pengujian hipotesis yang telah ditentukan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di
Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 25.407 wajib pajak. Pada penelitian ini teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah random sampling. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini
dihitung dengan menggunakan rumus slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel
dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel independen
atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel terikat. Variabel independen (X) dalam penelitian ini terdiri atas : Akses Pajak,
Fasilitas, Complain Center, dan Website.
Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrument, yang terdiri dari uji validitas dan
realibilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikoliniearitas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis, yang terdiri dari analisis linier berganda,
uji t, uji F, dan Koefisien Determinasi (R2).
HASIL PENELITIAN
Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik one shot methods, yaitu dengan
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel
memiliki rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel), rtabel dari penelitian ini adalah 0,165. Hal ini berarti
masing-masing item pertanyaan dari variabel Akses Pajak, Fasilitas, Complain Center, Website, serta
Kepatuhan Wajib Pajak terbukti valid.
Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel Akses Pajak memiliki nilai alpha cronbach
0,804 lebih besar dari 0,60, Fasilitas memiliki nilai alpha cronbach 0,812 lebih besar dari 0,60,
Complain Center memiliki nilai alpha cronbach 0,777 lebih besar dari 0,60, Website memiliki nilai
alpha cronbach 0,728 lebih besar dari 0,60, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai alpha
cronbach 0,755 lebih besar dari 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan telah
memenuhi syarat reliabilitas.
Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogrov-Smirnov. Hasil dari
uji normalitas data ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini :
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Tabel 1Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parametersa,b

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual
100
,0000000
1,77836983
,051
,035
-,051
,505
,961

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dengan Asymp Sig (2-tailed)
lebih besar dari level of significance (α) 0,05.
Hasil uji multikoliniearitas pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 2 Hasil Uji Multikoliniearitas
a
Coefficients

Unstandardized
Standardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta
t
1
(Constant) ,167 3,184
,052
Akses Pajak ,253 ,077
,283 3,272
Fasilitas
,294 ,075
,340 3,938
Complaint Center
,208 ,101
,175 2,071
Website
,325 ,090
,315 3,605

Collinearity Statistics
Sig. Tolerance VIF
,958
,001 ,926 1,080
,000 ,932 1,073
,041 ,974 1,027
,000 ,908 1,101

a.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam
penelitian ini terbebas dari multikolinieritas karena mempunyai nilai Variance Inflasion Factor (VIF)
< 10 dan nilai Tolerance > 0,10.
Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi
b
Model Summary

Adjusted
Std. Error of DurbinModel R R Square
R Square
the EstimateWatson
1
,584a ,341
,313
1,815
2,184
a.Predictors: (Constant), Website, Complaint Center, Fasilitas, Akses
Pajak
b.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,184. Nilai DW terletak
diantara dU dan (4-dU) yaitu 1,758 dan 2,242, maka kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak
terjadi autokorelasi antar variabel.
Hasil Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
a
Coefficients

Unstandardized
Standardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta
t
1
(Constant) -,624 1,907
-,328
Akses Pajak ,009
,046
,020
,190
Fasilitas
,007
,045
,016
,153
Complaint Center
,113
,060
,192 1,884
Website
-,008
,054
-,016 -,151
a.Dependent Variable: Absut
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Sig.
,744
,850
,879
,063
,881

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk semua variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikan > 0,05. Hal ini
membuktikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedatisitas.
Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
a
Coefficients

Unstandardized
Standardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta
t
1
(Constant) ,167 3,184
,052
Akses Pajak ,253 ,077
,283 3,272
Fasilitas
,294 ,075
,340 3,938
Complaint Center
,208 ,101
,175 2,071
Website
,325 ,090
,315 3,605

Collinearity Statistics
Sig. Tolerance VIF
,958
,001 ,926 1,080
,000 ,932 1,073
,041 ,974 1,027
,000 ,908 1,101

a.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1.

2.
3.
4.
5.

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa persamaan regresi adalah sebagai berikut :
Y = 0,167 + 0,253 (X1) + 0,294 (X2) + 0,208 (X3) + 0,325 (X4)
Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut :
α = 0,167 nilai konstanta positif, artinya jika skor variabel Akses Pajak, Fasilitas, Complain
Center, dan Website dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka skor Kepatuhan Wajib Pajak
positif.
b1 = 0,253 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Akses Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
b2= 0,294 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Fasilitas terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
b3= 0,208 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Complain Center terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
b4= 0,325 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Website terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji t pada penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :
Tabel 6 Hasil Uji t
a
Coefficients

Unstandardized
Standardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta
t
1
(Constant)
,167 3,184
,052
Akses Pajak ,253
,077
,283 3,272
Fasilitas
,294
,075
,340 3,938
Complaint Center
,208
,101
,175 2,071
Website
,325
,090
,315 3,605

Collinearity Statistics
Sig. Tolerance VIF
,958
,001
,926 1,080
,000
,932 1,073
,041
,974 1,027
,000
,908 1,101

a.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis tabel 6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Akses Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,001 < 0,05, artinya Akses Pajak berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 1 diterima.
2. Fasilitas mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05, artinya Fasilitas berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 2 diterima.
3. Complain Center mempunyai nilai signifikansi 0,041 < 0,05, artinya Complain Center
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis
3 diterima.
4. Website mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05, artinya Website berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari pengujian ini, hipotesis 4 diterima.
Hasil uji F pada penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :
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Tabel 7 Hasil Uji F
ANOVAb
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
161,903
313,097
475,000

df
4
95
99

Mean Square
40,476
3,296

F
12,281

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Website, Complaint Center, Fasilitas, Akses Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F pada tabel 7 diketahui besarnya nilai F sebesar 12,281 dengan nilai signifikansi
0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji determinasi pada penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :
Tabel 8 Hasil Uji Determinasi
b
Model Summary

Model
1

Adjusted Std. Error of DurbinR
R Square R Squarethe Estimate Watson
,584a
,341
,313
1,815
2,184

a.Predictors: (Constant), Website, Complaint Center, Fasilitas, Akses
Pajak
b.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,313. Hal ini
berarti pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 31,3%
sedangkan sisanya 68,7% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Akses Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Complaint Center berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Website berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Hasil uji F membuktikan bahwa Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center, dan Website secara
bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Hasil uji determinasi (R2) membuktikan bahwa secara keseluruhan pengaruh yang diberikan oleh
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 31,3% sedangkan sisanya 68,7%
dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut ini merupakan saran/masukan yang dapat diberikan :
1. Website merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan Dirjen Pajak dapat mengoptimalkan website yang
sudah tersedia dengan semakin banyak menampilkan informasi yang ditampilkan dalam website
sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak.
2. Fasilitas merupakan variabel kedua yang paling dominan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan
hasil tersebut, diharapkan pemerintah melalui Dirjen Pajak dapat menyediakan dan
memperlengkapi SAMSAT Keliling dengan fasilitas yang nyaman dan memadai, sehingga dapat
menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memilih lokasi penelitian yang berbeda agar
dapat memperoleh karakteristik responden yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang
lebih baik.
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4. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memperluas penelitian dengan variasi variabel
yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat melengkapi hasil dari penelitian
ini.
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