BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal

maupun eksternal.Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak,
sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya
untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus
berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber
penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak
terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya
ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih
sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai
salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri, sehingga mengurangi
ketergantungkan pinjaman luar negeri (Hardiningsih, 2011).
Menurut Departemen Keuangan, besarnya peran pajak dalam membiayai
pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), sejak tahun 2008-2012 di atas 50 % bahkan pada tahun 2012
mencapai79% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Berikut
disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2008
hingga 2012.
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Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2008 s/d 2012 (miliar rupiah)
Jumlah (dalam triliyun)
Prosentase
Tahun
No.
Pajak:APBN
Anggaran
APBN
Pajak
(%)
1
2008
979.305,4
658.700,8
67%
2
2009
847.096,6
619.922,2
73%
3
2010
992.248,5
723.306,6
73%
4
2011
1.165.252,5 878.685,2
75%
5
2012
1.292.052,6 1.019.332,4
79%
Sumber: Kementrian Keuangan RI, diolah, 2013

Dari Tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat penerimaan pajak dalam APBN setiap
tahunnya mengalami kenaikan. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha
untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal
ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak
tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi
dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu upaya yang
dilakukan Ditjen Pajak untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melakukan reformasi
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya selfassessment system dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.
Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan
adalah official assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak. Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul
menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan
keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar
oleh wajib pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah wajib pajak bersifat pasif mengikuti
ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.
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Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan seluruh pajak yang
menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang. Kelebihan dari sistem self assesment ini adalah wajib pajak diberi
kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan
adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak
yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah
segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak.
Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment,
memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini menjadikan kepatuhan
dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai
keberhasilan penerimaan pajak. Sistem Self Assessment membawa misi dan konsekuensi
perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.
Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah,
hal ini bisa dilihat dari tax gap dan tax ratio (Saraswati, 2010).
Tax gap adalah selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut dengan
jumlah realisasi penerimaan pajak. Tax gap menunjukkan potensi penerimaan yang
belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Sedangkan tax ratio
digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara dengan membandingkan
penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa fenomena
kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat
masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Penyebab utama adalah
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kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif pada masyarakat terhadap instansi
perpajakan berikut oknum-oknumnya (Susanto, 2013).
Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri
ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah di Indonesia. Berdasarkan
indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Indeks/CPI) 2011 yang dirilis
Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia masih merupakan salah
satudari kelompok negara terkorup di dunia (Antara, 2011). Diawali dengan kasus mafia
pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan (2009). Gayus bekerja di kantor
pusat pajak bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah
Jakarta II Ditjen Pajak dengan golongan III/A. Kasus bermula dari kecurigaan PPATK
terhadap rekening Gayus. Gayus terbukti melakukan tindak pidana korupsi, suap,
gratifikasi, pencucian uang dan penyuapan. Rangkaian kasus mafia Gayus dianggap
sudah rampung. Mantan pegawai ditjen tersebut sudah empat kali menerima vonis
pengadilan. Jika diakumulasi, hukuman yang diterimanya 28 tahun penjara, meski
seseorang bisa dipenjara maksimal 20 tahun (JPPN, 2011)
Kemudian kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika (2012)
yang kembali menggemparkan masyarakat Indonesia. Dhana Widyatmika Merthana
merupakan

pegawai

Dinas

Pendapatan

DKI

Jakarta

sebagai

Accounting

Representativedengan golongan III/C. Dhana juga beristrikan seorang pegawai pajak
yang diduga telah mengumpulkan sampai Rp 60.000.000.000,00 kekayaan dan untuk
mengelabui mereka membuka usaha showroom mobil. Kasus Dhana terungkap melalui
laporan PPATK terhadap transfer aliran dana yang tidak wajar. Dhana diketahui
memiliki kekayaan dan transaksi paling besar diantara PNS yang dilaporkan PPATK.
Dhana terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang
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terkait posisinya sebagai pegawai Ditjen Pajak, melakukan pemerasan, dan melakukan
tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sepuluh tahun
penjara dan denda Rp 300.000.000,00 subsider tiga bulan kurungan penjara (Kejari JakSel 2013). Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para
wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu
sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari
pajak.
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat
diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pelayanan fiskus
yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang
baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak
dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan
perpajakan tersebut. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam UndangUndang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk
memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sanksi sesuai perundang-undangan yang
berlaku bagi wajib pajak yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) tetapi tidak memiliki NPWP adalah sudah jelas yakni sanksi pidana dan/atau
sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat diartikan sebagai hukuman untuk memaksa
WP OP mentaati ketentuan undang-undang perpajakan (Priantara dan Supriyadi, 2010).
Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.
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Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi
perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti,
namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah
dan wajib pajak badan.Jatmiko (2006) menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam
penelitian yang dilakukannya. Adapun Saraswati (2012) meneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, namun wajib pajak orang pribadi dalam
penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda
dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Objek dalam
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas di Kota Jakarta Pusat.
Setiap orang yang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, tempat tinggal, atau
tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama
satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Pada kenyataannya, tidak mudah
mengharapkan wajib pajak dengan suka rela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
Banyak faktor yang melatarbelakangi wajib pajak untuk patuh memiliki NPWP.
Pada umumnya, setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
memiliki NPWP karena NPWP sering dijadikan sebagai suatu syarat administratif untuk
memperoleh izin usaha. Tetapi faktanya masih banyak WP yang tidak memiliki NPWP
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tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi
persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang
selaras dengan kepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan (Priantara dan
Supriyadi, 2010). Wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara
lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770.
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah
orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan
dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang
dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi
yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan
tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu
praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka
melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau
pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang
yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang
untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan
demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan

sendiri,

sehingga

menimbulkan

kemungkinan

kesalahan

maupun

ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.
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Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kecamatan Tanah Abang. Kecamatan Tanah
Abang terletak di Jakarta Pusat yang merupakan pusat perekonomian, perkantoran dan
hiburan di Kota Jakarta. Dalam Penelitian ini penulis menganalisis data yang ada pada
KPP Pratama Tanah Abang Satu yang terletak di Kecamatan Tanah Abang. Di tanah
Abang terdapat pasartekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang merupakan
pusat perdagangan pakaian dan tekstil utama ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga
Asia serta dunia. Di Jakarta Pusat banyaknya terdapat gedung-gedung perkantoran yang
menjadi pusat bisnis dan juga banyak terdapat tempat-tempat hiburan seperti mall tempat
berbelanja dan rekreasi.
Didukung oleh kondisi di atas, keadaan perekonomian Jakarta Pusat semakin
berkembang. Sehingga pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas semakin
meningkat.Meskipun perekonomian Kota Jakarta berkembang dengan baik, namun data
dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sangat memperihatinkan Menurut data dari
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Kepatuhan wajib pajak cenderung menurun
dalam tiga tahun terakhir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk
dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang
Satu. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dari tahun 2010 hingga 2012.
Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun
2010-2012
Tahun
Jumlah WP (a)
Jumlah SPT Tahunan (b) Kepatuhan (b/aX100%)
2010
3.967
2.052
51,7%
2011
4.015
2.284
56,9%
2012
4.218
2.874
68,1%
Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
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Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun
2010 hingga 2012, kondisi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu semakin meningkat. Menurut data statistik KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas selalu meningkat setiap tahunnya dan pelaporan jumlah SPT juga
meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya
penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,
dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu).“
Skripsi ini merupakan replikasi dari penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006)
dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan
Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun dalam
penelitian ini objek yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas bukan wajib pajak secara keseluruhan.

1.2

Masalah Penelitian
a. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan “faktorfaktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Jakarta Pusat”. Variable-variabel yang
diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
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melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas adalah kesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu?

b. Pembatasan Masalah
Untuk membuat penelitian ini lebih tepat dan akurat, penulis membatasi
ruang lingkup penelitian yaitu:
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1. Peneliti melakukan pengambilan dan analisis data pada KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu
2. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
3. Data yang digunakan dalam penelitian tahun 2010-2012
4. Variabel-variabel yang digunakan seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan
fiskus dan sanksi pajak.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan
sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
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yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu.

1.4

Manfaat Penelitian
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat
penelitian ini adalah:
1. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat
untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak,
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi Kantor Pelayanan
Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT dan pembayaran
pajak.
3. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan
mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga
dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.
4. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga
bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan
materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Pengaruh Kesadaran..., INDRAWATI MAHANANI, Ak.-IBS, 2013

12

1.5

Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan,

bab landasan teori, bab metodologi penelitian, bab analisis dan pembahasan, serta bab
simpulan dan saran.
BAB I

Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, masalah penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teoritis sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan
yang ada.Pada bagian ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan
perbedaan penelitian, rerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III

Metodologi Penelitian, bab ini berisi pemilihan objek penelitian dan sifat
penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi
operasional variabel.

BAB IV

Analisis dan Pembahasan, bab ini berisi gambaran umum objek penelitian,
dan analisis atau pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran
wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

BAB V

Simpulan dan Saran, bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil penelitian,
dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan
munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 2005), yaitu:
a. Behavioral Beliefs
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku
dan evaluasi atas hasil tersebut.
b. Normative Beliefs
Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
c. Control Beliefs
Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya
tersebut (perceived power).
Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian
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sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007).
Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum
individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil
yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan
memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan
dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan
mengenai

pentingnya

membayar

pajak

untuk

membantu

menyelenggarakan

pembangunan negara (behavioral beliefs).
Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang
harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut
(normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan
adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien

dan

efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib
pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih
perilaku taat pajak.
Sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi pajak dibuat adalah untuk
mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak
akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak
mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.
Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang
menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka
seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior.
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Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk
berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku. Kesadaran wajib
pajak, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan sanksi denda dapat menjadi faktor yang
menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk
membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan pelaksanaan sanksi denda, maka wajib
pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat
tersebut.

2.1.2 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)
Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat
pengamatan dan pengalaman langsung. Menurut Bandura (1986), proses dalam
pembelajaran sosial meliputi:
a. Proses perhatian (attentional)
Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika
mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
b. Proses penahanan (retention)
Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak
lagi mudah tersedia.
c. Proses reproduksi motorik
Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
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d. Proses penguatan (reinforcement)
Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan
positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.
Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak
tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil
pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.
Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan
pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan,
dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku
sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh
pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan pajak.

2.1.3

Definisi Pajak
Beberapa ahli memberikan pengertian yang sedikit beragam tentang definisi

pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro (Resmi, 2011):
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang
langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”
Namun pengertian tersebut disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.
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Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi, 2011):
“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Menurut N. J. Feldmann (Resmi, 2011):
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya
kontroprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran
umum”

Dari beberapa definisi pajak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Iuran yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum dimana sasarannya adalah pembiayaan untuk kepentingan umum.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan.
3. Tidak mendapat jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat di
tunjukkan.
4. Bersifat memaksa dimana diharuskan untuk membayar kewajibannya untuk
membayar pajak sebagai wajib pajak.

2.1.4

Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Resmi,
2011), yaitu:
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1. Fungsi penerimaan (budgeter)
Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan
barang dan jasa publik.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan.

2.1.5

Jenis-jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi,

2011), yaitu:
1. Menurut Sifatnya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau puhak
lain.
2) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
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2. Menurut Sasaran/Objeknya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua,yaitu :
1) Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak
atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik baik berupa
benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek
Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Pemungutannya
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1) Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi)
maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.6

Subjek Pajak
Terdapat berbagai subjek

pajak yang dapat dikelompokkan menjadi empat

(Resmi, 2011), yaitu:
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1) Wajib Pajak Badan
Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga,
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap
2) Wajib Pajak Orang Pribadi
a. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
b. WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP).
c. WP OP Orang Pribadi dengan status wanita kawin yang dikenakan pajak
secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan
dan harta.
Penulis akan membahas wajib pajak orang pribadi yang mejalankan usaha
atau pekerjaan bebas karena wajib pajak tersebut yang digunakan dalam
penelitian ini. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha
dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi
menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai
bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya.
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Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi
yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain:
pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku
pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri.
Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat
pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak
melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut.
Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga
melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu, banyak transaksi maupun
investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat (www.pajakpribadi.com).
Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini dirasa menarik untuk
dilakukan.
3) Bentuk Usaha Tetap
Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
yang dapat berupa:
a. kantor perwakilan;
b. gedung kantor;
c. tempat kedudukan manajemen;
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d. pabrik;
e. bengkel;
f. gudang;
g. cabang perusahaan;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau

digunakan

oleh

penyelenggara

transaksi

elektronik

untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
4) Warisan
Warisan sebagai Subjek Pajak, merupakan subjek pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak dikemudian hari, ini menjadi dasar agar
pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya
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yang punya harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang
bertanggung jawab dikemudian hari apabila yang bersangkutan meninggal
dunia.

2.1.7

Objek Pajak
Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun termasuk (Resmi, 2009):
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3) Laba usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
c. Keuntungan

karena

likuidasi,

penggabungan,

peleburan,

pemekaran,

pemecahan atau pengambilalihan usaha;
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,

Pengaruh Kesadaran..., INDRAWATI MAHANANI, Ak.-IBS, 2013

24

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan.
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang
7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14) Premi asuransi
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
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16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak
17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
19) Surplus Bank Indonesia

2.1.8

Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT adalah formulir yang diisi Wajib Pajak untuk melaporkan identitas diri,

harta, kewajiban/utang, penghasilan, dan penghitungan pajaknya setiap tahun. Formulir
Formulir SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi atas 3 yaitu:
1. Formulir 1770
Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau
pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770.
2. Formulir 1770 S
Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja
(sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan Iainnya yang bukan dari
usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 S.
3. Formulir 1770 SS
Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja
yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) dan tidak punya penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank
dan bunga koperasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.

Pengaruh Kesadaran..., INDRAWATI MAHANANI, Ak.-IBS, 2013

26

2.1.9

Norma Perhitungan
Norma Penghitungan adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan peredaran

atau penerimaan bruto dan untuk menentukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha
perusahaan atau jenis pekerjaan bebas, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus
serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan pegangan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun pajak kurang dari
Rp600.000.000,00, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
Namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dalam tahun pajak yang
bersangkutan. Apabila Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan maka Wajib
Pajak tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi harus menyelenggarakan
pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau
penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah
pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang
dikenai pajak yang bersifat final. Terlihat bahwa kegiatan pencatatan ini jauh lebih
sederhana dibandingkan menyelenggarakan pembukuan.
Peraturan pelaksanaan tentang norma penghitungan ini adalah Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang
Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung
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penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan. Dapat di lihat pada tabel
2.1 norma perhitungan berdasarkan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang digunakan
dalam penelitian. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I.
Tabel 2.1
Norma Perhitungan
No.

Jenis Usaha

Wajib Pajak Perseorangan
Kota
10 Ibu
Daerah
Prop.
Kota Prop.
Lainnya
lainnya

Persadagangan eceran barang-barang
kelontongan, supermarket dan warung
30%
25%
20%
langsam.
Perdagangan eceran kertas, barang2. barang dari kertas, alat tulis (kantor) dab
30%
25%
20%
rang cetakan
3. Rumah makan dan minum
25%
20%
20%
4. Hotel dan penginapan
25%
20%
20%
5. Dokter
45%
42,5%
40
Sumber : Dirjen Pajak
*keterangan :
 10 Ibu Kota Prop
: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak
 Kota Prop. Lainnya : Ibu kota propinsi selain 10 yang disebutkan
 Daerah Lainnya
: Daerah selain yang disebutkan di atas
1.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh
pada ajaran atau aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang
Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah
wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Menurut Direktorat
Jenderal Pajak, kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi
undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.
Ada dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban
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perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa
memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan
mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT
PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak selain memenuhi
kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga
terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini wajib pajak yang
bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan
kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut. Pada tahun 2008
dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria
Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007.
Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.
192/PMK.03/2007 sebagai berikut:
a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak
dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis
pajak dan tidak berturut-turut.
c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan
tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi
keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib

Pengaruh Kesadaran..., INDRAWATI MAHANANI, Ak.-IBS, 2013

29

Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir
pelunasan.
e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga
tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form
report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib
pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan
keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam
pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan,
ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib
pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan
bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Muliari dan
Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan
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sukarela. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak,
tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab
jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Muliari dan
Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai
berikut:
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar
Sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
melaksanakan

kegotongroyongan

nasional

melalui

sistem

menghitung

pajak,

memperhitungkan pajak, membayar pajak, melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Besarnya pajak dihitung sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta
unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang
sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang.
Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan
pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepatuhan perpajakan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan
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berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan
Setiawan (2009). Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan perpajakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari
memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga
negara.

2.1.12 Pelayanan Fiskus
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala
kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak.
Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu,
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal
ini adalah wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan
yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berperan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “petugas
pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat
kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar
pajak” (Arahman, 2012).
Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu
menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pandangan wajib pajak
terhadap petugas pajak yang cenderung negatif juga menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka.
Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa.
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Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya
dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa. Kegiatan yang dilakukan otoritas
pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk
penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, seperti poster dan sepanduk peduli
NPWP di jalan, dan iklan layanan pajak di televisi yang sangat membantu untuk
memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak.
Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui,
mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan
pajak bisa berhasil. Sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan
kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai
kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli
adalah Raja”, maka dalam dunia perpajakan ada ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja”
juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.
Beberapa temuan penelitian seperti penelitian Jatmiko (2006) dan Santi (2012)
menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Semakin tinggi pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan
perpajakan.

2.1.13 Sanksi Pajak
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.
Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan
yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan
peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya
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untuk hukum pajak.
Sanki perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu (KUP, 2007):
a. Sanksi Administrasi
adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar
ketentuan yang sifatnya administrasi, dengan demikian sanksinya lebih ringan
dibandingkan dengan sanksi pidana. Sanksi Administrasi dapat berupa denda,
bunga dan kenaikan


Denda dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak,
jumlah denda bersifta tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak
merubah pokok pajak.



Bunga dikenakan pada jumlah tertentu setiap bulannya. Sehingga bila
tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan bertambah
terus setiap bulan walaupun demikian bunga tidak merubah pokok pajak
terhutang. Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.



Kenaikan adalah sanksi administrasi yang sifatnyan tidak bertambah tiap
bulannya akan tetapi merubah jumlah pokok pajak.

b. Sanksi Pidana
Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan
objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak
mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara
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paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling
sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.
Faktanya, masih banyak WP OP yang tetap dapat melakukan usaha atau
pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana terkesan tidak
diterapkan secara tegas dan konsisten (Priantara dan Supriyadi, 2010). Dalam undangundang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib
pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk
mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan.
Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman
apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak
akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih banyak
merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak,
maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau
pandangan wajib pajak terhadap sanksi diduga akan berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan
sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian
Jatmiko (2006), Muliari (2010) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap
sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.2

Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

2.2.1

Penelitian terdahulu
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Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No.

Peneliti

1.

Pengaruh Sikap
Wajib Pajak Pada
Pelaksanaan Sanksi
Denda, Pelayanan
Fiskus, dan
Kesadaran Wajib
Pajak (Jatmiko,
2006)
Pengaruh Persepsi
Tentang Sanksi
Perpajakan dan
Kesadaran Wajib
Pajak pada
Kepatuhan
Pelaporan Wajib
Pajak Orang Pribadi
(Muliari dan
Setiawan, 2009)
Analisis Faktorfaktor yang
Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
(Saraswati, 2010)

2.

3.

Variabel yang
Digunakan
Variabel bebas:
1. Pelaksanaan sanksi
denda,
2. Pelayanan fiskus,
3. Kesadaran perpajakan
Variabel terikat:
Kepatuhan wajib pajak.
Variabel bebas:
1. Persepsi tentang
sanksi perpajakan, dan
2. Kesadaran wajib pajak.

Alat
Analisis
Regresi
Linier
Berganda

Persepsi wajib pajak tentang
sanksi perpajakan, dan
kesadaran wajib pajak secara
parsial berpengaruh positif
dan signifikan pada
kepatuhan pelaporan wajib
pajak orang pribadi.

Regresi
Linier
Berganda

1. Sikap, niat,keuangan dan
iklim organisasi
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak
badan secara signifikan.
2.Fasilitas perusahaan
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak
badan secara tidak
signifikan.
Kesadaran perpajakan, sikap
rasional, lingkungan, sanksi
denda, dan sikap fiskus
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepatuhan pajak, baik secara
parsial dan simultan

Variable terikat:
Kepatuhan pajak
4.

5.

No.
6.

Analisis Pengaruh
Kesadaran
Perpajakan, Sikap
Rasional,
Lingkungan, Sanksi
Denda dan Sikap
Fiskus Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Santi, 2012)
Faktor- faktor yang
Mempengaruhi
Pengusaha Kecil
dan Mikro
Mendaftar Menjadi
WOPO (Priantara
dan Supriyadi,
2010)

Peneliti
Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Kemauan
Membayar Pajak

Variable bebas:
1. Kesadaran perpajakan,
2. Sikap rasional,
3. Lingkungan,
4. Sanksi denda, dan
5. Pelayanan fiskus.
Variable terikat:
Kepatuhan wajib pajak
Variabel Bebas:
1. Kebutuhan,
2. Kemudahan,
3. Sanksi,
4. Persepsi

Regresi
Linier
Berganda

Regresi
Linier
Berganda

Variabel Terikat:
Kepatuhan Wajib Pajak
untuk Memiliki NPWP
Variabel yang
Digunakan
Variabel Bebas:
1. Kesadaran,
2. Pengetahuan Peraturan
Perpajakan,

Pelaksanaan sanksi denda,
pelayanan fiskus dan
kesadaran perpajakan
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Regresi
Linier
Berganda

Variabel terikat:
Kepatuhan pelaporan
wajib pajak orang pribadi

Variable bebas:
1. Sikap,
2. Niat,
3. Keuangan,
4. Fasilitas, dan
5. Iklim organisasi.

Hasil Penelitian

Alat
Analisis
Regresi
Linier
Berganda

1. Kebutuhan dan
Kemudahan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan
wajib pajak untuk
memiliki NPWP.
2. Sanksi dan Persepsi
berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan wajib
pajak untuk memiliki
NPWP.
Hasil Penelitian
1. Kesadaran membayar
pajak berpengaruh positif
terhadap kemauan
membayar pajak.
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(Hardiningsih,
2011)

3. Pemahaman Peraturan
Perpajakan,
4. Persepsi Efektifitas
Sistem Perpajakan,
5. Kualitas Layanan
Variabel terikat:
Kemauan Membayar
Pajak.

7.

8.

Pengaruh Persepsi
Pelayanan Aparat
Pajak, Persepsi
Pengetahuan Wajib
Pajak, dan Persepsi
Pengetahuan
Korupsi Terhadap
Kepatuhan
(Susanto, 2013)

Variabel Bebas:
1. Pelayanan Aparat Pajak,
2. Persepsi Pengetahuan
Wajib Pajak,
3. Pengetahuan Korupsi.

Pengaruh
Pengetahuan
Perpajakan, Saksi
Perpajakan,
Kesadaran, WP dan
Persepsi WP
Mengenai Petugas
Pajak Terhadap
Kepatuhan
Pelaporan WPOP
(Arahman, 2012)

Variabel Bebas:
1. Pengetahuan
Perpajakan,
2. Sanksi Perpajakan,
3. Kesadaran WP,
4. Persepsi WP mengenai
Petugas Pajak

Regresi
Linier
Berganda

Variabel Terikat:
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak.

Regresi
Linier
Berganda

2. Pengetahuan peraturan
perpajakan berpengaruh
negatif terhadap kemauan
membayar pajak
3. Pemahamam peraturan
perpajakan berpengaruh
negatif terhadap kemauan
membayar pajak
4. Persepsi efektifitas system
perpajakan berpengaruh
negatif terhadap kemauan
membayar pajak
5. Kualitas layanan
berpengaruh positif
terhadap kemauan
membayar pajak.
Pelayanan aparat pajak,
persepsi pengetahuan wajib
pajak, dan pengetahun
korupsi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan namun
pelayanan aparat pajak,
bersama-sama dengan
persepsi pengetahuan wajib
pajak dan pengetahuan
korupsi berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak.
Pengetahuan Perpajakan,
Sanksi Perpajakan,
Kesadaran WP, dan Persepsi
WP mengenai Petugas Pajak
berpengaruh terhadap
Kepatuhan WPOP

Variabel Terikat:
Kepatuhan Pelaporan
WPOP

Sumber : Jurnal

2.2.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini adalah
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wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Alasan
pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak
daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas. Perbedaan KPP di mana peneliti akan melakukan penelitian. Periode yang
digunakan dalam penelitian menggunakan tahun-tahun terbaru dibandingkan penelitian
sebelumnya.

2.3

Rerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, dan pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus, dan pelaksanaan sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Rerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar
2.1.

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran
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Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)

Pelayanan Fiskus (X2)

Sanksi Pajak (X3)

Secara Simultan (X4)

Sumber : Penulis

2.4

Pengembangan Hipotesis

2.4.1

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui,

memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.
Sehingga Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak.
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan
kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari
dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan
negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya
UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhinya, mengetahui fungsi pajak untuk
menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan
secara sukarela tanpa paksaan.
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Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya
pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah
maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta
mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Santi, 2012).
Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah
seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring.
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho1

: Kesadaran

wajib

pajak

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

kepatuhan wajib pajak
Ha1

: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak

2.4.2

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung

pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib
pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa.
Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya
dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Jatmiko, 2006). Pentingnya
kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan
pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundangundangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai
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pelayan publik (Santi, 2012). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa
pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho2

: Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

Ha2

: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar
Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila
memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin
banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat
bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai
denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak seperti
nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga
akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan
dengan cara membayar uang dengan adanya sanksi tersebut akan mendorong
meningkatnya kepatuhan perpajakan (Santi, 2012). Sanksi pajak merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian
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Priantara dan Supriyadi (2010) yang menyatakan bahwa sanksi dan persepsi berpengaruh
negatif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP. Oleh karena itu,
pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho3

: Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

Ha3

: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak
Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ho4

: Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara
bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

Ha4

: Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian dan Sifat Penelitian
Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan

fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang
Satu yang terletak di Jalan Penjernihan I No. 36, Jakarta Pusat. Wajib pajak yang
dijadikan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdapat di KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan
September 2013 Sifat penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan peneliti
membagikan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angaka. Data
kualitatif yaitu data yang berhubungan dengna kategorisasi, karakteristik berwujud
pertanyaan atau berupa kata-kata (Ghozali, 2005). Sedangkan sumber data yang
digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu
data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan
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berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperlukan
dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan (Ghozali, 2005).
Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WP OP yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yangberada di Jakarta. Data ini berupa
kuesioner yang telah diisi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih dalam
penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber informasi yang
telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder dalam penelitian
ini berupa jumlah WP OP dan WP OP yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan
kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Satu.

3.2.2

Populasi dan Sampel
Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri

yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami
sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu
persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang
pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Berdasarkan data dari KPP hingga akhir tahun
2012 jumlah populasi sebanyak 4.218 wajib pajak. Tidak semua wajib pajak orang
pribadi tersebut menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar.
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Pengambilan sampel dalam penelitin ini menggunakan metode Solvin dengan
perhitungan sebagai berikut (Ghozali, 2005):

n

N
1  N ( e) 2

dimana:
n

= jumlah sampel

N

= populasi

Moe = margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat
ditoleransi (ditentukan 10%)
Berdasarkan data dari KPP, hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 4.218
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Maka
jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

n

4218
1  4218(0.1) 2

n = 97,68 (98 sampel)
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas.
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3.2.3

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan
diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai
dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala
likert dengan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat
Tidak Setuju (STS).
2. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dalam upaya memperoleh bahanbahan berupa teori melalui kajian buku-buku literatur, bahan kuliah dan karangan
ilmiah lainnya sebagai landasan teori.

3.3

Metode Analisis Data
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah

diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi
linier berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk
menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada
penelitian ini karena teknik regresi linier berganda dapat menyimpulkan secara langsung
mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial
ataupun secara simultan.
Ghozali (2005) menyatakan bahwa regresi linier berganda merupakan teknik
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statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel
bebas. Regresi linier berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari
serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, model regresi yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Patuh = α + β1Sadar + β2Fiskus + β3Sanksi + e
Dimana :
Patuh

: Kepatuhan Wajib Pajak

α

: Konstanta

β1, β2, β3

: Koefisien regresi

Sanksi

: Sanksi Pajak

Fiskus

: Pelayanan Fiskus

Sadar

: Kesadaran Perpajakan

e

: Tingkat kesalahan

3.3.1

Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Item dikatakan valid
jika terjadi korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya
dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya
berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan
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menggunakan bentuk kuesioner atau angket dengan tujuan mengungkap sesuatu.
Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan
korelasi pearson yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item,
kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada
tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:


Jika r hitung ≥ r tabel ( uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen item-item
pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)



Jika r hitung < r tabel ( uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item
pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.3.2

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil (Ghozali, 2005).
Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s
Alpha > 0,60, artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian.
Ketentuan penerimaan maupun penolakan hipotesis uji reabilitas adalah sebagai berikut:


Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, jika nilai Cronbach’s Alpha variabel
penelitian > 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa item pernyataan variabel di
dalam penelitian bersifat reliabel, dan responden menghasilkan jawaban yang sama
sebesar angka (berupa persentase) Cronbach Alpha yang didapat apabila
pernyataan di dalam penelitian diujikan kembali.
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Ho diterima dan Ha tidak dapat diterima, jika nilai Cronbach’s Alpha variabel
penelitian < 0,60. Hal ini menandakan bahwa item pernyataan variabel di dalam
penelitian bersifat tidak reliabel. Apabila ini terjadi, maka dinyatakan jawaban
responden tidaklah konsisten dengan pernyataan kuesioner sehingga hasil
kuesioner tidak dapat diujikan kembali.

3.3.3

Uji Asumsi Klasik
Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi

kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji
normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun
karena data yang digunakan adalah data cross section maka uji autokorelasi tidak
dilakukan.

3.3.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual
yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang
baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Priyatno,
2012). Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada
sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regresion standardized residual atau
dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov.
Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik normalitas dilakukan melalui uji Normal PP Plot of regresion standardized residual dan Kolmogrov-Smirnov. Uji normalitas
residual dengan mlihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P
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Plot of regresion standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusanya, jika
titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut
telah normal. Uji One Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui
distribusi data, apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih
dari 0,05 (Priyatno, 2012). Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan
hipotesis:


Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstandardized residual
yang dihasilkan dari uji Kolmogrov-Smirno v> 0,05. Hal ini mengindikasikan
bahwa data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) terdistribusi normal.



Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstandardized residual
yang dihasilkan dari uji Kolmogrov-Smirnov < 0,05. Hal ini mengindikasikan
bahwa data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian tidak terdistribusi
normal, sehingga perlu dilakukan penilaian outlier, agar data dapat terdistribusi
normal.

3.3.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk apakah dalam model ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen (Priyatno, 2012). Jika variabel independen
saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah
variabel independen sama atau nol. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian sebagai berikut:


Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka dapat
disimpulkan bahwaterjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.
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Jika nilai tolerance ˃ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ˂ 10 maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2012).
Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi
linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai
residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan
semua variabel independen. Jika nilai signifikansi antar variabel independen dengan
absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisidas.

3.3.4

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap
variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar
persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu
menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R2 = 0, maka tidak ada sedikitpun persentase
sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.
Sebaliknya, jika R2 = 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel
indipenden terhadap variabel dependen adalah sempurna.
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3.3.5

Teknik Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti

sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang
bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolakatau
hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotsis
dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan
sanksi denda terhadap epatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

3.3.5.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial (uji t) digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel
independen secara individu terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Taraf
signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,05 nilai tersebut merupakan ukuran
standaryang sering digunakan dalam penelitian. Menentukan thitung dengan mengacu pada
tabel Independent Sample Test, sedangkan ttabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5%
dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n-k-1).
Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis yang diajukan adalah
dengan membandingkan probabilitas t dan α (Gozali, 2005).


Jika-thitung< -ttabel atau thitung> ttabelmaka Ho ditolak



Jika -ttabel< thitung< ttabel maka Ho tidak dapat ditolak
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3.3.5.2 Uji Simultan (Uji F)
Uji Simultan (uji F) digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen (Priyatno,2012). Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dan nilai signifikansi kurang dari
5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

3.4



Jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak



Jika Fhitung < Ftabel maka Ho tidak dapat ditolak

Definisi Operasional Variabel
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang

dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan
wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus
dan pelaksanaan sanksi denda. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Kepatuhan Wajib Pajak, Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak
didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang
diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak
pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Pengukuran variabel kepatuhan wajib
pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin
untuk 4 pertanyaan
b. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan yaitu sikap responden terhadap peranan
perpajakan bagi kegiatan pembangunan (Jatmiko, 2006). Pengukuran variabel
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kesadaran perpajakan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala
Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.
c. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah
wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pengukuran variabel pelayanan fiskus menggunakan
skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.
d. Sanksi denda merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran
pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,
2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib
pajak. Pengukuran variabel pelaksanaan sanksi denda menggunakan skala ordinal
dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.
Pada Tabel 3.1 berikut ini dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan
dalam penelitian ini.
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
Variabel
Pernyataan
Pengukuran
Kepatuhan 1. Secara umum dapat dikatakan 5 poin Skala
WP
bahwa anda paham dan
Likert, 1
(Patuh)
berusaha memahami UU
untuk STS
Perpajakan
hingga 5
2. Anda selalu mengisi formulir
untuk SS
pajak dengan benar
3. Anda selalu menghitung
pajak dengan jumlah yang
benar
4. Anda selalu membayar pajak
tepat pada waktunya
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Variabel
Pernyataan
Pengukuran
Sumber
Kesadaran 1. Pajak adalah iuran rakyat
5 poin Skala
Jatmiko
Wajib
untuk dana pembangunan
Likert, 1
(2006)
Pajak
2. Pajak adalah iuran rakyat
untuk STS
(Sadar)
untuk dana pengeluaran
hingga 5
umum pelaksanaan fungsi
untuk SS
dan tugas pemerintah
3. Pajak merupakan salah satu
sumber dana pembiayaan
pelaksanaan fungsi dan tugas
pemerintah
4. Anda merasa yakin bahwa
pajak yang sudah anda bayar
benar-benar digunakan untuk
pembangunan
Pelayanan 1. Fiskus telah memberikan
5 poin Skala
Jatmiko
Fiskus
pelayanan pajak dengan baik
Likert, 1
(2006)
(Fiskus) 2. Anda merasa bahwa
untuk STS
penyuluhan yang dilakukan
hingga 5
oleh Fiskus dapat membantu
untuk SS
pemahaman anda mengenai
hak dan kewajiban anda
selaku WP
3. Fiskus senantiasa
memperhatikan keberatan
WP atas pajak yang
dikenakan
4. Cara membayar dan melunasi
pajak adalah mudah / efisien
Sanksi
1. Anda merasa bahwa sudah
5 poin Skala
Jatmiko
Denda
sepantasnya keterlambatan
Likert, 1
(2006)
(Sanksi)
membayar pajak tidak
untuk STS
diampuni dan harus
hingga 5
dikenakan bunga
untuk SS
2. Denda sebesar 2% per bulan
adalah wajar
3. Pelaksanaan sanksi denda
terhadap WP yang lalai oleh
petugas pajak tepat pada
waktunya
4. Perhitungan pelaksanaan
sanksi denda bunga terhadap
WP yang lalai membayar
pajak dilakukan oleh WP
yang bersangkutan
Sumber : Penelitian terdahulu (Jatmiko, 2006) diolah oleh penulis, 2013.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu bertugas melaksanakan pelayanan,

pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana di bidang pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak lainnya. Wilayah
kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah Kelurahan Karet Tengsin. Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu berlokasi di Jalan Penjernihan I No.
36, Jakarta Pusat 10220. Berikut adalah gambar gedung KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu.
Gambar 4.1
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
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Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang
dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiata usaha dan
pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Tanah Abang Satu. Pada
penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 98 buah kuesioner, yang
diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiata usaha dan pekerjaan
bebas yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengiriman kuesioner
dilakukan dengan diantar langsung oleh peneliti. Lama penyebaran selama 3 minggu
terhitung mulai dari akhir bulan Agustus sampai dengan pertegahan bulan September
2013. Setiap responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih satu
nilai dalam skala 1 yang menunjukkan “Sangat Tidak Setuju” sampai skala 5 yang
menunjukkan “Sangat Setuju”.

4.1.1

Karakteristik Demografi Responden
Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, lama

melakukan usaha, tingkat pendidikan, dan pendidikan perpajakan. Jenis usaha tidak
dijabarkan karena sebagian besar responden tidak mengisi kuesioner. Pada tabel 4.1
dapat dilihat ringkasan dari demografi responden.

Karakteristik
Jenis Kelamin

Usia

Tabel 4.1
Demografi Responden
Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Antara 21 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
Di atas 50 tahun

Jumlah
72
26
14
29
33
22
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Karakteristik

Keterangan
Kurang dari 5 tahun
Antara 6 – 10 tahun
Lama Melakukan
Antara 11 – 15 tahun
Usaha
Antara 16 – 20 tahun
Di atas 20 tahun
SD
SMP
SMA
Tingkat
Pendidikan
D3
S1
Lainnya
Kursus (Brevet)
Pelatihan
Pendidikan
Perpajakan
Penyuluhan
Belajar Sendiri
Sumber : Data primer yang diolah, 2013.

Jumlah
7
12
34
26
19
0
0
24
26
41
7
11
21
32
34

Presentase
7%
12%
35%
27%
19%
0
0
24%
27%
42%
7%
11%
21%
33%
35%

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 73% responden , sisanya 27% responden
berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia
antara 41 hingga 50 tahun sebanyak 34% responden. Sementara itu sebanyak 30%
responden berusia antara 31 hingga 40 tahun, kemudian sebanyak 22% responden
berusia di atas 50 tahun, dan sisanya 14% responden berusia antara 21 hingga 30 tahun.
Dilihat dari lama melakukan usaha, sebanyak 35% responden telah melakukan usaha
antara 11 sampai 15 tahun, 27% responden telah melakukan usaha antara 16 sampai 20
tahun, 19% responden telah melakukan usaha lebih dari 20 tahun, 12% responden telah
melakukan usaha antara 6 sampai 10 tahun, dan sebanyak 7% responden telah
melakukan usaha kurang dari 5 tahun.
Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden memiliki ingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 42% responden, kemudian
27% responden berpendidikan D3, 24% berpendidikan SMA, 7% berpendidikan lainlain, dan tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD dan SMP. Sedangkan
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berdasarkan pendidikan perpajakan, sebagian besar responden (35%) menyatakan bahwa
memperoleh

pendidikan

perpajakan

dengan

belajar

sendiri,

33%

responden

memperolehnya melalui penyuluhan, 21% responden memperolehnya melalu pelatihan,
dan 11% responden memperolehnya melalui kursus (brevet).

4.2

Hasil Pengujian Data

4.2.1

Uji Validitas
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur

apa yang ingin diukur (Priyatno, 2012). Validitas dilakukan dengan melihat koefisien
korelasi antara tiap item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan
rtabelpearson product moment (pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi, n = 98) maka
didapat nilai rtabel adalah 0,196. Berikut adalah hasil uji validitas:
Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas
Variabel
Pernyataan
Pearson Correlation
SD1
0.750
SD2
0.881
Sadar
SD3
0.843
SD4
0.642
FS1
0.850
FS2
0.824
Fiskus
FS3
0.582
FS4
0.700
SK1
0.749
SK2
0.807
Sanksi
SK3
0.753
SK4
0.461
PT1
0.866
PT2
0.615
Patuh
PT3
0.725
PT4
0.791
Sumber : Data primer yang diolah, 2013.
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Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dari tiap
variabel dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih dari rtabel (0,196). Oleh karena itu tidak
ada satupun pernyataan yang dihilangkan.

4.2.2

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut
diulang (Priyatno, 2012). Untuk uji reliabilitas semua item yang valid dimasukkan,
sedangkan item yang tidak valid tidak dimasukkan dalam uji reliabilitas. Instrumen
dikatakan reliabel ditentukan dengan menggunakan batas Alpha 0,6. Reliabilitas kurang
dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik.
Berikut adalah hasil uji reliabilitas 6 (Priyatno, 2012):
Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach’s Alpha

Kesimpulan

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

0.766

Reliabel

Pelayanan Fiskus (X2)

0.722

Reliabel

Sanksi Pajak (X3)

0.638

Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

0.729

Reliabel

Variabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2013.
Pada pengujian reliabilitas untuk seluruh populasi dapat diketahui bahwa seluruh
instrument reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel
dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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4.2.3

Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual
yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang
digunakan yaitu metode grafik dan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Metode
grafik dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P
Plot of regression standardized residual, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan
mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut adalah hasil
uji normalitas:
Gambar 2.2
Hasil Uji Normalitas P-P Plot
Dependent Variable: pptot

Observed Cum Prob
Sumber : Data primer yang diolah, 2013
Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar
garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut
adalah hasil statistik uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov Smirnov,
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dalam hal ini residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
a,,b
Normal Parameters
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

98
.0000000
1.47050398
.043
.043
-.040
.430
.993

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

Berdasarkan hasil statistik uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,993, karena signifikansi lebih dari 0,05
(0,993 > 0,05) maka nilai residual tersebut telah normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya
korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen (Priyatno,
2012). Metode uji multikolinearitas yang digunakan yaitu dengan melihat nilai Tolerance
dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Untuk mengetahui suatu model
regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (Variance Inflation
Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1. Berikut adalah
hasil uji multikolinearitas:
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Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.850

1.807

sdtot

.270

.101

fstot

.323

sktot

.354

Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.470

.639

.241

2.673

.009

.745

1.343

.103

.280

3.136

.002

.759

1.318

.085

.347

4.167

.000

.870

1.150

a. Dependent Variable: pttot

Sumber : Data primer diolah, 2013
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance ketiga variabel lebih dari
0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
multikolinearitas pada model regresi.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang
baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan yaitu dengan uji
glejser yang digunakan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan
absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel indipenden dengan absolut
residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah
hasil uji heteroskedastisitas:
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Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

a

Std. Error

Collinearity Statistics

Beta

1.315

1.077

sdtot

.052

.060

fstot

-.030

sktot

-.030

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.221

.225

.102

.859

.393

.745

1.343

.061

-.057

-.487

.627

.759

1.318

.051

-.065

-.589

.557

.870

1.150

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah, 2013
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel
indipenden lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.4

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh

antara dua atau lebih variabel indipenden terhadap satu variabel dependen dan
memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel indipenden. Berikut
adalah hasil regresi linier berganda:
Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.850

1.807

sdtot

.270

.101

fstot

.323

sktot

.354

a

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.470

.639

.241

2.673

.009

.745

1.343

.103

.280

3.136

.002

.759

1.318

.085

.347

4.167

.000

.870

1.150

a. Dependent Variable: pttot

Sumber: Data Primer diolah, 2013
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Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh persamaan regresi dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
Patuh = 0,850 + 0,270 Sadar + 0,323 Fiskus + 0,354 Sanksi
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta (a) adalah 0,850. Artinya jika kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan
fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) nilainya 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah
sebesar 0,850.
2. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,270. Artinya jika
variabel indipenden yang lainnya tetap, dan kesadaran wajib pajak mengalami
kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar
0,270. Terjadi hubungan yang positif, artinya bila kesadaran wajib pajak meningkat
maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
3. Nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X2) adalah 0,323. Artinya jika
variabel indipenden yang lainnya tetap, dan pelayanan fiskus mengalami kenaikan 1
satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,323. Terjadi
hubungan yang positif, artinya bila pelayanan fiskus meningkat maka kepatuhan
wajib pajak juga akan meningkat.
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) adalah 0,354. Artinya jika variabel
indipenden yang lainnya tetap, dan sanksi pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka
kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,354. Terjadi hubungan
yang positif, artinya bila sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga
akan meningkat.
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Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa
variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi pajak,
kemudian variabel pelayanan fiskus, dan variabel kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak
memiliki nilai variabel paling besar, dibandingkan variabel pelayanan fiskus dan
kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,354.

4.2.5

Uji Koefisiensi Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan sumbangan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji
koefisiensi determinasi:
Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R2)
b

Model Summary

Std. Error of the
Model
1

R

R Square
.657

a

Adjusted R Square

.431

.413

Estimate
1.494

a. Predictors: (Constant), sktot, fstot, sdtot
b. Dependent Variable: pttot

Sumber: Data primer diolah, 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar
0,413, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel kesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar
0,413 atau 41,3% ,sedangkan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
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4.2.6

Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.
Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Kriteria pengujian
sebagai berikut :


Jika -thitung< -ttabel atau thitung> ttabelmaka Ho ditolak



Jika -ttabel< thitung< ttabel maka Ho tidak dapat ditolak
Nilai ttabeldapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025

(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau df = 98-3-1 = 94. Hasil diperoleh
untuk ttabel sebesar -1,986. Berikut adalah hasil uji parsial (uji t):
Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.850

1.807

sdtot

.270

.101

fstot

.323

sktot

.354

a

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

.470

.639

.241

2.673

.009

.745

1.343

.103

.280

3.136

.002

.759

1.318

.085

.347

4.167

.000

.870

1.150

a. Dependent Variable: pttot

Sumber : Data primer diolah, 2013.

Berdasarkan hasil pengujian di atas bahwa secara parsial variabel kesadaran
wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah hasil uji parsial (uji t) berdasarkan thitung dan
signifikansinya:

Pengaruh Kesadaran..., INDRAWATI MAHANANI, Ak.-IBS, 2013

67

Hipotesis 1
Ho1

:

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

Ha1

: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (2,673 > -1,986) dan nilai
signifikansinya < 0,05 (0,009 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Hipotesis 2
Ho2

: Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha2

: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (3.136 > -1,986) dan nilai
signifikansinya < 0,05 (0,002 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3
Ho3

:

Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha3

: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai thitung > ttabel (4,167 > -1,986) dan nilai
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signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.7

Uji Simultan ( Uji F)
Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini
menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengujian sebagai berikut :


Jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak



Jika Fhitung < Ftabel maka Ho tidak dapat ditolak
Nilai Ftabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan

df 1 (jumlah variabel indepnden) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 98-3-1 = 94. Hasil diperoleh
untuk Ftabel sebesar 2,701. Berikut adalah hasil uji simultan (uji F) :
Tabel 4.10
Hasil Uji Simultan (Uji F)
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

159.157

3

53.052

Residual

209.751

94

2.231

Total

368.908

97

F
23.775

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), sktot, fstot, sdtot
b. Dependent Variable: pttot

Sumber : Data Primer diolah, 2013.
Hipotesis 4
Ho4

:

Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi
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pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Ha4

: Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisa yang diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (23,775 > 2,701) dan nilai
signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh
dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak menjawab pasti untuk item-item
pernyataan dalam variabel kesadaran, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki kesadaran perpajakan yang pasti. Namun kesadaran perpajakan
dapat lebih ditingkatkan lagi karena masih ada responden yang memiliki sikap tidak
sadar akan perntingnya kesadaran wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih
tinggi. Kesadaran akan kepentingan perpajakan bagi pembangunan oleh masyarakat yang
masih rendah seringkali menjadi salah salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang
tidak dapat dijaring. Kemudian kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam
masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Sehingga kesadaran wajib pajak atas
perpajakan sangatlah diperlukan untuh meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa
kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta
penelitian yang dilakukan oleh Arahman (2012) yang menyatakan kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis
data dalam penelitian ini. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sangat diperlukan
karena tanpa adanya kesadaran yang baik maka sulit untuk mewujudkan wajib pajak
yang patuh pajak. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana
wajib pajak mengetahui tentang fungsi pajak bagi pembangunan.Namun masih adanya
wajib pajak yang belum sadar diduga karena wajib pajak itu sendiri belum merasakan
fungsi pajak dalam pembangunan, misalkan di daerah tempat tinggal wajib pajak
tersebut belum terdapat sarana dan prasarana pembangunan yang memadai. Padahal
menurut yang diketahui pajak digunakan untuk pembangunan namun wajib pajak
tersebut tidak merasakan.
Sehingga sangat dibutuhkan peran fiskus dalam melaksanakan tugasnya. Dengan
melakukan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan berkala dengan fiskus akan
menambah pengetahuan bagi wajib pajak. Sehingga dari pengetahuan yang didapat para
wajib pajak akan sangat sadar akan pentingnya pajak. Kemudian fiskus juga
mensosialisasikan apa saja contoh-contoh pembangunan yang telah dilakukan dengan
menggunakan dana pajak tersebut. Dalam penyuluhan wajib pajak juga boleh
mengutarakan apa saja pembangunan yang belum dirasakannya. Sehingga wajib pajak
dapat mengutarakan apa yang diinginkan dan dengan begitu pajak dapat mengetahui apa
saja pembangunan masih belum dirasakan oleh wajib pajak.
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4.3.2

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak
menjawab pasti untuk item-item pernyataan dalam variabel pelayanan fiskus, hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapat tentang fiskus yang
pasti. Namun pelayanan fiskus dapat lebih ditingkatkan lagi karena masih ada responden
yang berpendapat kalau masih ada fiskus yang belum menjalankan tugasnya dengan baik
sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih tinggi. Pelayanan fiskus yang baik sangatlah
diperlukan untuh meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh jatmiko (2006) yang
menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) yang menyatakan bahwa sikap fiskus
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.Kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas
pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus
yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas
pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan
pajak.
Pelayanan fiskus dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana fiskus dapat
menjalannya tugasnya dengan baik sebagai pelayan publik. Namun masih adanya fiskus
yang belum menjalankan tugasnya dengan baik diduga karena masih ada fiskus yang
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belum memiliki pengetahuan pajak yang memadai, misalkan wajib pajak meminta
bantuan kepada fiskus tapi fiskus tidak memberikan bantuan yang baik seperti yang
diharapkan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
maka fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti ini memiliki keahlian,
pengetahuan, dan pengalaman dalam kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan
perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi
sebagai pelayan publik.

4.3.3

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai hukuman untuk memaksa wajib pajak

untuk mentaati ketentuan undang-undang perpajakan (Priantara dan Supriyadi, 2010).
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menjawab pasti untuk item-item pernyataan dalam variabel sanksi, hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden meiliki pengetahuan tentang sanksi perpajakan yang
pasti. Namun anksi pajak dapat lebih ditingkatkan lagi karena masih ada responden yang
belum menghiraukan sanksi pajak, pentingnya sanksi pajak agar kepatuhan wajib pajak
dapat lebih tinggi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila
memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).
Sehingga dapat diketahui apabila wajib pajak merasa sanksi tersebut banyak merugikan
maka wajib pajak akan taat pajak yang akan membuat wajib pajak patuh pajak. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Arahman (2012) yang menyatakan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak
akan lebih merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib
pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Walaupun wajib
pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apbila alfa atau sengaja
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan
apabila di dalam penelitian ini ditemukah bahwa semakin wajib pajak tahu akan ruginya
sanksi pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sanksi pajak dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana wajib pajak berpendapat
tentang kerugian akan adanya sanksi pajak. Namun masih adanya wajib pajak yang tidak
menghiraukan sanksi pajak tersebut diduga karena wajib pajak tersebut jarang datang
langsung ke KPP untuk melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak kurang tahu
informasi-informasi tentang akan adanya sanksi pajak yang akan dikenakan apabila
melanggar UU perpajakan. karena apabila wajib pajak dikenakan sanksi pajak berarti
wajib pajak tesebut belum patuh akan perpajakan.

4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak
Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi kesadaran wajib pajak, pelayanan
fiskus, dan sanksi denda apabila dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya
kesadaran dalam diri wajib pajak maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibnnya
tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya perpajakan dengan membayar
pajaknya dan kemudian melaporkannya ke KPP. Dengan wajib pajak datang ke KPP
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fiskus akan melayani wajib pajak dengan baik. Pelayanan yang baik diberikan oleh
fiskus maka wajib pajak akan merasa nyaman jika datang ke KPP. Jika wajib pajak sadar
betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kenyamanan yang didapat ketika
berada di KPP maka wajib pajak akan membayar pajaknya tepat waktu. Sehingga wajib
pajak tidak akan mendapatkan sanksi pajak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara bersama-sama dapat
dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

4.4 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib
pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan kepada
pegawai pajak terutama di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Jakarta Tanah Abang Satu
dalam menjalankan tugasnya memunggut pajak. Kesadaran Wajib Pajak pada penelitian
ini bagaimana wajib pajak memahami fungsi pajak untuk pembangunan. Berdasarkan
hasil pengujian stastistik bahwa secara parsial dan simultan kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu, artinya peningkatan kesadaran wajib pajak akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan implikasi akan perlunya
kesadaran yang tinggi bagi setiap wajib pajak.
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Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri diperlukan dan di
butuhkan sosialisasi dari para fiskus untuk warga negara Indonesia yang sudah
memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak. Sosialisasi bisa dilakukan dengan
memberikan seminar kepada karyawan, mahasiswa, dan pengusaha. Selain itu,melalui
media elektronik, buku dan media masa. Apabila sosialisasi atau penyuluhan itu sering
dilakukan oleh fiskus, maka masyarakat tau akan kewajibannya sebagai warga negara
dan mengerti cara perhitungan, pembayaran dan penyampaian atas hutangnya pajaknya
dimana perundang-undangan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan tanpa
adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Sehingga, untuk mencapai target yang
optimal maka diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi.
Sebagian besar wajib pajak cenderung setuju dengan pernyataan variabel
kesadaran wajib pajak. Wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah
memiliki kesadaran yang baik di dalam dirinya masing-masing dalam nenunjang
kepatuhan wajib pajak. Walaupun umumnya wajib pajak yang memiliki sifat sadar
namun masih ada wajib pajak yang belum sadar akan gunanya pajak bagi pembangunan.
Dengan demikian hal tersebut perlu diperhatikan oleh pihak KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu. Masih ada wajib pajak yang belum yakin kalau pajak yang sudah
dibayarkannya digunakan dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut memang tidak bisa
dihindari karena memang terdapat oknum-oknum pajak tersebut sendiri yang masih ada
menggunakan dana pajak tidak dengan sebenarnya. Seharusnya fiskus harus
menunjukkan sikap yang tanggung jawab atas tugasnya, sehingga dengan begitu wajib
pajak akan lebih sadar betapa pentingnya pajak untuk pembangunan di negara ini.
Berdasarkan hasil pengujian stastistik bahwa secara parsial dan simultan
pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di
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KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, artinya peningkatan pelayanan fiskus akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pelayanan fiskus merupakan faktor
yang paling berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu. Hasil ini memberikan implikasi akan perlunya pelayanan
fiskus yang baik bagi setiap wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak cenderung setuju
dengan pernyataan variabel pelayanan fiskus. Bahwa di KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu sudah memiliki pelayanan fiskus yang cukup baik dalam menunjang
perpajakan. Walaupun di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah memiliki
pelayanan fiskus yang baik namun masih ada wajib pajak yang belum mendapatkan
perlakuan fiskus dengan baik. Dengan demikian indikator tersebut perlu diperhatikan
oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
Masih ada fiskus yang belum memperhatikan keberatan pajak, sehingga perhatian
fiskus terhadap keberatan pajak harus ditingkatkan, karena apabila wajib pajak merasa
diperhatikan atas keluhan atau keberatannya maka wajib pajak dapat meningkatkan
kepatuhan pajaknya. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi
wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak kurang mengerti pajak dan fiskus bisa
membantu dengan baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Kemudian
dalam hal pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang dirasa wajib pajak belum
mudah/efisien. Hal tersebut bisa dikarenakan apabila wajib pajak sudah membayar pajak
di bank atau di tempat yang telah ditentukan namun harus melaporkan ke KPP bahwa
sudah membayar pajak. Sehingga wajib pajak merasa kurang efisien karena setelah dia
membayar pajak belum selesai secara administrasi karena wajib pajak harus melaporkan
SPT ke KPP.
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Berdasarkan hasil pengujian stastistik bahwa secara parsial dan simultan sanksi
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu, artinya peningkatan sanksi pajak akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Menurut pendapat wajib pajak mengenai sanksi pajak sebagian
besar wajib pajak setuju akan sanksi perpajakan yang dikeluarkan oleh wajib pajak.
Namun masih ada wajib pajak yang kurang setuju dengan sanksi pajak. Hasil ini
memberikan implikasi akan perlunya sanksi bagi setiap wajib pajak. Dengan demikian
hal tersebut perlu diperhatikan oleh pihak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
Masih ada wajib pajak yang belum datang langsung membayarkan sanksi pajaknya ke
KPP.
Denda yang dibayarkan belum semuanya dilakukan oleh wajib pajak. Hal
tersebut dapat disebabkan karena wajib pajak tersebut tidak sempat untuk mengurus
denda yang dibayarkan oleh wajib masih ada pajak tersebut karena masih ada wajib
pajak yang tidak membayarkan sendiri sanksi dendanya. Sebaiknya wajib pajak yang
bersangkutanlah yang membayarkan sanksi dendanya sendiri, karena dengan begitu
wajib pajak bisa tahu apa sanksi denda yang dikenakan kepadanya dan kenapa wajib
pajak tersebut bisa kena sanksi. Dengan begitu wajib pajak akan tahu kesalahannya dan
tidak akan mengulangnya kembali. Berdasarkan dari definisi pajak itu sendiri yang
bersifat memaksa maka dengan begitu pajak berguna sangat penting untuk
penyelenggaraan kepentingan pembiayaan negara. Apabila di KPP telah memiliki
kepatuhan yang baik berarti KPP tersebut telah menjalankan tugasnya dengan optimal
dalam meningkatkan pendapatan negara. Sehingga KPP tersebut layak diberi
penghargaan atas upaya dan cara yang digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, dan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan
dengan aplikasi SPSS, maka hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelayanan
fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak
maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
4. Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan saksi denda
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
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yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Tanah
Abang Satu.

5.2

Saran
Penulis mengajukan saran-saran perbaikan untuk penelitian-penelitian yang akan

dilakukan selanjutnya dimana penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna
dan penulis melihat keterbatasan penelitian. Adapun saran-saran antara lain:
1. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini
dapat melalui iklan di televisi, radio, maupun surat kabar serta media lainnya. Bila
perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak Pajak mengadakan acara yang
mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini
dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara
mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesi tertentu.
2. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para
wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan
pelatihan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi wajib pajak.
Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan
agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
3. Sanksi pajak harus disosialisaikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib
pajak dapat memaham hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta
penyebab-penyebab sikenakannya suatu saksi denda terhadap wajib pajak. Sosialisasi
ini dapat silakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para wajib
pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan
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sanksi pajak.
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat
menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, dengan
menambahkan variabel-variabel yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan karena nilai
koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya
penambahan variabel bebas.
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