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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“ Man Jadda Wajada-Hadis” 

“ Always find time for the things that make you feel happy to be alive” 

“ It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop-conficius” 

“ Tidak ada seorang pun yang bisa membantumu seumur hidup, maka kamu harus   

selalu berjuang-Jack Ma” 
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SARI 
 

Rahmawati, Rizki. 2017. “Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan, Tax Amnesty, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. II. 

Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA.   

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan 

Religiusitas Wajib Pajak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini terdiri dari, empat variabel 

independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah persepsi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty,dan 

religiusitas Wajib Pajak. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Semarang Candisari. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang diambil menggunakan teknik convinience sampling. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat analisis aplikasi SPSS 

21. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak berpengaruh simultan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Sedangkan tax amnesty dan religiusitas Wajib Pajak secara parsial 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan instrumen 

religiusitas Wajib Pajak, dimana instrumen yang digunakan masih kurang 

memiliki keterkaitan dengan kepatuhan Wajib pajak. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan instrumen variabel religiusitas Wajib Pajak milik 

Mohdali & Pope (2012) yang lebih memiliki keterkaitan dengan kepatuhan Wajib 

Pajak.  Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk mengganti objek penelitian 

menjadi Wajib Pajak Badan dan menambah variabel penelitan selain yang 

digunakan oleh penulis. 
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ABSTRACT 
 

Rahmawati, Rizki. 2017. “The Influence Perception of Service Quality, Tax 

Pinaltes, Tax Amnesty and Religiosity on taxpayer’s  Againts Taxpayer 

Compliance”. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor Agung Yulianto, S.Pd., M.Si.  Co advisor 

Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., CA. 

 

Keyword: Service Quality,  Tax Pinaltes,  Service Quality,  Tax Penalties, 

Tax Amnesty and Religiosity on taxpayer’s, Taxpayer Compliance 

 

This research aimed to analyze the factors affecting taxpayer compliance. 

This reseach consist of four independen variable and one dependen variable. The 

independent variable in this research are perception of service quality, tax 

pinaltes, tax amnesty and religiosity on taxpayer’s. Meanwhile dependent variable 

is taxpayer compliance. 

The method of this research is survey method by using questionnaire. 

Population in this research is all of the private taxpayers who registered and do 

their tax obligation in KPP Pratama Semarang Candisari.. The method of sample 

selection used in this research is Conveniance Sampling by using Slovin formula 

as amount 100 effective Individual Taxpayers. The method of analysis that used 

in this research is multiple linear regression test, by using analysis tool SPSS 21. 

The results of this research shows that perception of service quality, tax 

pinaltes, tax amnesty and religiosity on taxpayer’s the simultaneously have 

significant affect on taxpayer compliance. The perception of service quality and 

tax pinaltes partially haven’t significant affect on taxpayer compliance. Variabel 

tax amnesty and religiosity on taxpayer’s partially have positif and significant 

effect on tax compliance.  

This study has limitations in the use of Religiosity on taxpayer’s 

instruments, in which the instruments used are still less related to taxpayer 

compliance. Researchers are further advised to use the instrument of taxpayer 

religiosity variable belonging to Mohdali & Pope (2012) which is more related to 

Taxpayer compliance. Further reseach is suggested to replace the object of 

corporate taxpayer and add another variabel that author use 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemandirian perekonomian 

Indonesia berusaha untuk mengurangi ketergantungan melalui sumber 

penerimaan dari luar negeri dan meningkatkan sumber penerimaan internal 

negara. Sumber penerimaan internal negara yang sangat potensial adalah pajak. 

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Situs 

www.kemenkeu.go.id postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara 

sebesar Rp 1.750,3 triliun dimana jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan 

sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 

250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun. Postur APBN tahun 

2017 menunjukan 85% peran penerimaan negara diperoleh melalui pajak.  

Penerimaan melalui pajak sangat berperan dalam pemeratan 

pembangunan negara dan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara lainnya. 

Manfaat pajak dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari 

disemua sektor seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana, dan prasarana 

hingga mencicil utang luar negeri. Pada setiap tahun, pemerintah berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Semakin besar pengeluaran negara, menuntut peningkatan 

penerimaan negara yang bersumber dari pajak.  
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Sistem pemungutan pajak juga memiliki peran penting dalam 

keberhasilan meningkatkan penerimaan pajak. Dewasa ini sistem pemungutan 

perpajakan Indonesia telah berubah dari official assessment menjadi self 

assessment. Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem self assessment yaitu 

sistem memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Sistem perhitungan sendiri merupakan bentuk memberikan kepercayaan penuh 

kepada Wajib Pajak dan untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu 

Warga Negara Indonesia. Dalam sistem self assessment Wajib Pajak dituntut 

memiliki kesadaran yang besar untuk membayar pajak karena sistem ini 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak tanpa ada paksaan dari fiskus. 

Kondisi perpajakan ini membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya, oleh 

karena itu kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting dalam sistem ini.  

Definisi kepatuhan pajak menurut Nurmantu, 2005 (Devano dan Rahayu 

2006:110) adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Mc Mahon 

(Albari 2008) menjelaskan kepatuhan pajak sebagai sikap rela untuk 

melakukan sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun paksaan, 

yang membuta perilaku seseorang dapat sesuai yang diharapkan. Devanto dan 

Rahayu (2006:110) menjelaskan ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu 
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kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi ketentuan yang ada didalam 

undang-undang perpajakan. Ketentuan material adalah suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 

material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi 

kewajiban material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, 

dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP 

sebelum batas waktu berakhir. Menurut OECD (2014:60) untuk bisa dikatakan 

patuh, seorang Wajib Pajak harus memenuhi empat kewajiban yaitu (i) to 

register for tax purposes; (ii) to file tax returns on time; (iii) to correctly report 

tax liabilities; and (iv) to pay taxes time”. 

Sekian banyak jenis pajak yang ada, kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 

merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik 

dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang melaporkannya. 

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup 

tinggi bagi negara Indonesia, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk 

besar dan sebagian penduduk dikategorikan sebagai objek pajak. Kenyataanya, 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih tergolong rendah. Hal ini dapat 

dilihat dengan masih rendah menyampaikan SPT Tahunan. Pada situs 

www.pajak.go.id hingga tahun 2015 menyatakan,  
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“...penduduk Indonesia yang bekerja yaitu 120.080.000, hanya 

10.269.162 orang Wajib Pajak Objek Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang 

berusaha menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang 

terdiri dari 9.431.934 Wajib Pajak Objek Pajak karyawan dan 837.228 

Wajib Pajak Objek Pajak non karyawan. Hal ini menunjukkan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Objek Pajak (dilihat dari penyampaian SPT) 

hanya sebesar 63,22% WP Objek Pajak karyawan dan 40,75% Wajib 

Pajak Objek Pajak non karyawan. Yang lebih memprihatinkan, dari 

jumlah Wajib Pajak Objek Pajak yang menyampaikan SPT hanya 

794.418 Wajib Pajak Objek Pajak bayar.” 

 

Menurut data DJP Jawa Tengah I kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam menyampaikan SPT tahunan pada  2015 sebesar 50,33%. Dimana dari 

1.185.263 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar hanya 596.520 saja yang 

menyampaikan SPT Tahunan. Selain itu, dari 596.520 Wajib Pajak yang 

menyampaikan SPT yang membayar SPT tepat waktu sebanyak 74.812 Wajib 

Pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

masih rendah karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang belum 

melaporkan SPT Pph Tahunannya. 

Dalam situs www.pajak.go.id Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto 

Ledyanto, menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak dan melaporkan SPT Tahunan.  

“Pajak merupakan sumber utama APBN. Selama ini tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak masih rendah. Kami terus berupaya agar kepatuhan tersebut 

meningkat dengan melakukan sosialisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi, 

khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi”, ungkap Dasto setelah melakukan 

kunjungan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 10 Maret 2016.  

 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang rendah juga terjadi di kota 

Semarang. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 

di KPP Pratama yang tersebar di Kota Semarang, persentase kepatuhan pajak 

selama tahun 2014-2015 menunjukan presentase yang rendah.  
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Tabel 1.1 

Rasio Kepatuhan Menyampaikan SPT Pph Wajib Pajak Orang Pribadi 

Se-kota Semarang periode 2014-2015 

KPP kota Semarang 

Spt Terdaftar 

(WPOP) 
SPT Tahuanan 

Presentase 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

KPP Pratama Semarang 

Barat 
63.767 68.476 37.462 40.923 59% 60% 

KPP Pratama Semarang 

Timur 
29.273 31.425 18.631 18.984 64% 60% 

KPP Pratama Semarang 

Selatan 
13.275 14.142 8.289 9.870 62% 70% 

KPP Pratama Semarang 

Tengah Dua 
6.426 6.838 4.401 4.689 68% 69% 

KPP Pratama Semarang 

Tengah Satu 
6.394 6.806 4.356 4.581 68% 67% 

KPP Pratama Semarang 

Candisari 
79.035 84.616 49.172 50.715 62% 60% 

KPP Pratama Semarang 

Gayamsari 
51.275 55.649 30.938 34.041 60% 61% 

    Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah I 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan kepatuhan dalam menyampaikan SPT 

se-kota Semarang masih rendah. Hal ini dapat ditunjukan melalui presentase 

kepatuhan pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan yang belum banyak 

tergali dengan maksimal. Ini menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam perpatisipasi dalam kegiatan pelaporan pajak untuk 

membangun negara. Kondisi rendahnya tingkat kepatuhan pajak sangat tidak 

menunguntungkan dan berakibat pada sulitnya tercapai target penerimaan 

pajak.  

Menurut data kanwil DJP Jawa Tengah I di KPP Pratama Semarang 

Candisari memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terbesar 

dibandingkan KPP lain di Semarang. Namun, dilihat dari tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam penyampaian SPT masih belum maksimal. Dari tahun ke 
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tahun presentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami 

penurunan. Padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap 

tahunnya. 

Tabel 1.2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Periode 2011 – 2015 di 

KPP Pratama Semarang Candisari 

 

Tahun 
Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Efektif 

Wajib Pajak 

Non Efektif 

Presentase 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (%) 

2011 52.416 31.700 20.716 60,48 

2012 56.029 33.602 22.427 59,97 

2013 59.087 33.505 25.582 56,70 

2014 62.987 34.342 28.645 54,52 

2015 67.453 35.765 31.688 53,02 

Sumber: Data dari KPP Pratama Semarang Candisari  

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa presentase kepatuhan wajib pajak 

setiap tahun menurun padahal jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun. 

Kepatuhan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 60,48%. Kemudian 

terus mengalami penurunan dari tahun, ke tahun. Walaupun jumlah Wajib 

Pajak terdaftar dan Wajib Pajak efektif mengalami peningkatan namun 

presentase kepatuhan pajak mengalami penurunan. Hal disebabkan masih 

besarnya gap antara jumlah SPT Tahunan PPh yang melaporkan dengan 

jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT. Semakin besar gap selisih keduanya 

menunjukan rendahnya kepatuhan pajak di KPP Semarang Candisari. 

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban 

perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. 

Kenyataannya, kondisi ideal tersebut tidak selalu terjadi mengingat wajib pajak 
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sangat sering berupaya menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. 

Penyebab masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah hasil 

pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak lain, 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan 

infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan 

pejabat tinggi. 

Teori yang digunakan dalam menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam penelitian ini adalah teori atribusidan teori pembelajaran sosial. Teori 

atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa 

perilaku seseorang ditentukan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan 

internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external 

forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam 

pekerjaan atau keberuntungan (Ikhsan & Ishak 2005:55).  Penentuan apakah 

penyebab perilaku secara internal dan ekternal tergantung pada tiga faktor 

(Lubis 2014) yaitu: (1) perbedaan (distinctiveness,) (2) konsensus (consensus,) 

(3) Konsistensi (consistency). Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini 

adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh 

dalam mempengaruhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar 

lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Empat proses untuk menentukan 

pengaruh suatu model pada seorang individu menurut teori pembelajaran sosial 
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(Robbins & Judge 2008) yaitu  proses perhatian, proses penahanan, proses 

reproduksi motor, dan proses penguatan. Teori pembelajaran sosial ini relevan 

untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak.  Julianti (2014) menjelaskan seseorang akan taat membayar 

pajak tepat waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, 

hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan 

wilayahnya. 

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu telah dapat 

disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dibagi 

menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini lebih berfokus pada 

kombinasi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi kepatuhan penelitian ini persepsi kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, dan tax amnesty, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak adalah religiusitas Wajib Pajak. Alasan menggunakan 

persepsi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan religiusitas 

Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena penelitian terdahulu 

masih menunjukan ketidakonsistenan mengenai hasil penelitian. 

Persepsi kualitas pelayanan perpajakan dapat didefinisikan sebagai 

pandangan mengenai layanan prima perpajakan yang memberikan kepuasan 

atas melayani kebutuhan Wajib Pajak. Tjiptono (Utami et al 2012) 

menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan 

sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut 

pandang/persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang 
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menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan 

kualitas jasa. Apabila pelayanan perpajakan diberikan aparat pajak secara 

optimal, maka akan meningkatkan kemauan akan membayar pajak, karena 

Wajib Pajak merasa diberikan servis yang memuaskan oleh aparat pajak saat 

mengurus hal-hal yang menyangkut perpajakan (Susherdianto 2012). Kepuasan 

wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak biasanya 

memberikan respon positif berupa kepatuhan pajak. Jadi  dapat disimpulkan 

semakin baik persepsi kualitas pelayanan maka Wajib Pajak cenderung 

memilih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian dilakukan oleh 

Prananda (2014), Utami et al (2012) menunjukan hasil kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berbeda dengan yang diteliti 

oleh Andreas & Savitri (2015) dan Setyoringrum et al (2014) bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2016:60) sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Penelitian Rahmawaty 

(2014) menjelaskan sanksi pajak yang merupakan gambaran terstruktur dari 

adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan dan memberikan respon kepada Wajib Pajak yang tidak 

mengikuti ketentuan perundang-undangan maka akan diberikan hukuman 

berupa sanksi. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek 

jera kepada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi 
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yang tegas membuat Wajib Pajak akan merasa bahwa  sanksi yang dikenakan 

lebih banyak merugikannya sehingga tercipta kepatuhan pajak. Maka, semakin 

tegas penegakan sanksi pajak berpengaruh teradap kepatuhan Wajib Pajak 

dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini didukung  dengan hasil 

penelitian terdahulu (Rahayu 2016; Ngadiman dan Huslin 2015) yang 

menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil 

berbeda diperoleh oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa secara 

empiris sanksi  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Rahmawaty 2014; 

Setyoningrum et al 2014 ).  

Tax amnesty  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak 

dikenai sanksi administratif perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan, 

dengan cara menungkapkan harta dan membayar tebusan (UU No.11 Tahun 

2016 tentang pengampunan pajak 2016). Diberlakukannya tax amnesty maka 

Wajib Pajak yang selama ini melakukan penghindaran, pelarian pajak, serta 

tidak berNPWP akan memiliki kesadaran dalam membayar pajak seperti 

melaporkan tidak/kurang bayar kewajiban pajaknya karena pengampunan 

pajak berupa bebas dari sanksi administrasi baik denda atau bunga maupun 

bebas dari sanksi pidana. Diberlakukannya kebijakan ini diharapkan 

mendorong peningkatan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin akuratnya informasi 

mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Hasil penelitian oleh Ngadiman & 

Huslin (2015) menunjukan pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty 

mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka 
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kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rahayu (2017) yang 

menunjukkan bahwa tax amnesty secara berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nar 

(2015) efek negatif dari tax amnesty adalah pada kepatuhan sukarela. Hasil dari 

peraturan tersebut adalah WP memiliki harapan yang tinggi dari tax amnesty 

dan akan menjadi kebiasaan. Penelitian Ipek (2012) menyatakan bahwa tax 

amnesty mengurangi kepatuhan pajak. 

Religiusitas Wajib Pajak adalah merujuk pada tingkat kerikatan individu 

dengan agama. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk 

mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai 

agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawaty, 

2014). Agama diharapkan memberi kontrol internal untuk pemantuaan diri 

penegakan dalam perilaku moral (Anderson dan Tollison 1992). Religiusitas 

dapat dibagi menjadi lima dimensi (Glock dalam Basri 2012) yaitu dimensi 

ideologis, dimensi ritualistik, dimensi pengalaman, dimensi intelektual dan 

terakhir dimensi konsekuensial yang akhirnya mengidentifikasi efek dari 

kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu. Dimensi 

konsekuensi merupakan panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan 

agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan. Kepatuhan pajak dijelakan 

melalui dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh 

mana seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Semakin kuat keyakinan agama para pembayar pajak, dan semakin 
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positif persepsi mereka terhadap pemerintah dan interaksi mereka dengan 

otoritas pajak dan masyarakat, semakin mereka mematuhi undang-undang 

perpajakan. Seseorang yang religius cenderung untuk mematuhi aturan dan 

norma, sehingga motivasi patuh pajak juga akan meningkat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraeni (2017), Basri et al (2012) dan Mohdali & Pope 

(2012) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku Wajib 

Pajak. Hasil yang berbeda dikemukan oleh Rahmawaty (2014) menyatakan 

tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai 

pengaruh persepsi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan 

religiusitas Wajib Pajak menjadikan ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini 

menambahkan variabel independen tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak 

yang masih jarang diteliti. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Metode pengambilan sampel 

penelitian ini dengan convinience sampling yang memudahkan penulis untuk 

memperoleh data penelitian. Berdasarkan data, fenomena yang terjadi dan 

adanya research gap antara penelitian sebelumnya pada latar belakang 

permasalahan diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Persepsi 

Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas 

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 

pada KPP Pratama Semarang Candisari”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraiaan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data DJP Jawa Tengah I menunjukan presentase kepatuhan 

pajak dalam menyampaikan SPT Pph Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

masing-masing KPP yang tersebar dikota Semarang tahun 2014-2015 masih 

rendah.  

2. KPP Candisari memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih besar 

dibandingkan KPP lainnya di kota Semarang, namun kepatuhan dalam 

menyampaikan SPT Pph Tahun 2011-2015 mengalami penuruan dari tahun 

ke tahun. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian hanya menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan mengambil objek 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari 

dikarenakan memiliki wilayah kerja 25% se-Kota Semarang. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convinience sampling. 

2. Variabel independen yang diuji secara empiris ada 4 yaitu persepsi kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak, 

sedangkan variabel dependen yang diuji secara empiris adalah kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, 

Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang 

Candisari”, masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Apakah secara signifikan persepsi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

2. Apakah secara signifikan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

3. Apakah secara signifikan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak? 

4. Apakah secara signifikan religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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1.6. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian dapat  menambah pengetahuan mengenai persepsi kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakaan, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang.  

2. Bagi Wajib Pajak 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak dan 

manfaat pajak itu sendiri.  

b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi untuk penelitian selanjutnya.  

c. Dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajiban pajak. 

3. Bagi Akademisi 

a. Serta memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak supaya kedepannya penerimaan pajak dapat diperoleh 

secara maksimal. 

b. Memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang 

sudah diperoleh. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan 

masukan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.7. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian ini adalah menambahkan variabel independen 

religiusitas Wajib Pajak yang merupakan faktor internal dan tax amnesty yang 

merupakan faktor ekstenal dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian 

mengenai religiusitas Wajib Pajak dan tax amnesty masih sangat jarang dan 

hasil penelitian terdahulu masih menunjukan ketidakonsistenan hasil 

penelitian. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convinience sampling sehingga diperoleh sampel efektif penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda, yang bertujuan menguji pengaruh variabel kualitas pelayanan, sanksi 

pajak, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori Utama 

Berikut ini adalah teori-teori utama yang digunakan dan menjadi 

landasan mengenai hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dan variabel-

variabel yang dikaji dalam penelitian ini :  

2.1.1. Teori Atribusi 

Teori atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi 

bahwa perilaku seseorang ditentukan ditentukan oleh kombinasi antara 

kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri seseorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external 

forces),yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam 

pekerjaan atau keberuntungan (Ikhsan dan Ishak 2005:55). Robbins &  Judge 

(2008:177) menjelaskan pula perilaku yang disebabkan secara internal adalah 

perilaku yang diyakini berada dalam kendali pribadi individu atau berasal dari 

faktor internal, sedangkan perilaku disebabkan faktor eksternal adalah perilaku 

dipengaruhi faktor luar, artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi. 

Jadi, teori atribusi menyatakan individu-individu dalam mengamati perilaku 

mencoba menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan pengaruh internal atau 

eksternal. Dalam mencoba menentukan apakah perilaku secara internal atau 

eksternal, ada peran tiga peran perilaku (Lubis 2014:90) : 
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1. Perbedaan (distinctiveness) 

Perbedaan yang mengacu pada apakah seseorang individu bertindak sama 

dalam berbagai keadaan. Jika perilaku adalah tidak biasa, pengamat 

mungkin suka membuat satu atribusi eksternal. Jika tindakan sudah biasa, 

pengamat mungkin akan menilai ini seperti disebabkan pertimbangan 

internal.  

2. Konsensus (consensus) 

Mempertimbangkan bagaimana perilaku seseorang individu dibandingkan 

dengan individu lain dalam situasi yang sama. Jika setiap orang yang 

dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara 

yang sama, maka atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. 

Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, penyebab 

perilaku individu adalah internal. 

3. Konsistensi (consistency) 

Konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin 

konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan 

sebab-sebab internal. 

Teori ini relevan dalam menjelaskan kepatuhan pajak sangat terkait 

dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri 

(Jatmiko 2006). Persepsi seseorang dalam menentukan perilaku patuh dalam 

mempengaruhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal.  Faktor eksternal dalam penelitian ini yaitu persepsi kualitas 
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pelayanan, sanksi perpajakan, dan tax amnesty, sedangkan faktor internal 

dalam penelitian ini adalah religiusitas Wajib Pajak. 

2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial 

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar 

lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial 

memiliki asumsi bahwa perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi 

dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan 

langsung dan pentingnya persepsi pembelajaran tersebut (Robbins dan Judge 

2008:74). Empat proses untuk menentukan pengaruh suatu model pada seorang 

individu menurut teori pembelajaran sosial (Robbins dan Judge 2008:74): 

1. Proses perhatian  

Proses perhatian yaitu orang hanya belajar dari seseorang atau model, jika 

mereka telah mengenal dan menaruh perhatian terhadap fitur-fitur 

pentingnya. 

2. Proses penyimpanan 

Pengaruh sebuah model akan bergantung pada seberapa baik individu 

mengingat tindakan model setelah model tersebut tidak tersedia. 

3. Proses reproduksi motor 

Setelah seseorang melihat suatu perilaku baru dengan mengamati model, 

pengamatan tersebut harus diubah menjadi tindakan. 

4. Proses penguatan  

Individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan 

jika tersedia insentif positif atau penghargaan. Perilaku yang ditegaskan 1
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 secara positif akan mendapatkan lebih banyak perhatian, dipelajari dengan 

baik, didasarkan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak.  

Julianti (2014) menjelaskan seseorang akan taat membayar pajak tepat 

waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan 

pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan wilayahnya. 

Seorang Wajib Pajak akan patuh, jika lewat pengamatan dan pengalamannya 

langsung, sistem pajak moderen memberikan kemudahan dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini memberikan perhatian kepada Wajib Pajak 

kemudian tindakan selanjutnya mengingat dan bertindak. Pada proses 

penguatan, individu disediakan penghargaan. Teori pembelajaran sosial relevan 

menjelaskan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak. Diberlakukannya 

sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak dapat digunakan sebagai rangsangan 

oleh Wajib Pajak dalam mengamati konsekuensi dari perilakunya dan memilih 

untuk taat pajak. 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Selama pelaksanaan sistem self assessment tahun 1983 hingga sekarang 

sudah empat kali Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan diubahnya 

yaitu UU No. 9 Tahun 1984, UU No. 16 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2007, 

dan terakhir UU No. 16 Tahun 2009. Self assesments system menuntut peran 

aktif Wajib Pajak dalam kegiatan perpajakan oleh karena itu kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) 
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merupakan tulang punggung dari sistem ini, dimana Wajib Pajak bertanggung 

jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat, tepat dalam 

membayar, dan melaporkan pajaknya. Dalam sistem ini tugas fiskus berperan 

dalam melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi 

perpajakan ini membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya. 

Berbagai definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan 

oleh para ahli mempunyai maksud dan tujuan yang sama, dibawah ini 

merupakan diuraikan definsi-definisi tersebut. 

Kamus Bahasa Indonesia (Devanto dan Rahayu 2006:110) 

mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai berikut: 

“kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam 

perpajakan dapat diberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan 

ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. 

Nurmantu, 2005 (Devano dan Rahayu 2006:110) mendefinisikan kepatuhan 

perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkam 

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa 

kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara.  
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Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009  tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban Wajib Pajak 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya. 

2. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta 

menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya. 

3. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan 

perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, dalam hal Wajib 

Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 

4. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, 

harus dilampiri surat kuasa khusus. 

5. SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan 

perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi Wajib Pajak yang 

melakukan pembukuan. 

6. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas 

jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan 

sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. 

7. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan Pasal 

38  kepada pemeriksa pajak. 
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8. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. 

9. Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT 

Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak. 

10. Melunasi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang surat ketetapan 

pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 

11. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat 

lain yang ditunjuk oleh Menteri. 

12. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi 

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di 

Indonesia. 

13. Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung 

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 

Netto 

14. Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, di Indonesia selama 10 

tahun. 
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15. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus dengan 

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 

yang sebenarnya. 

16. Meminta persetujuan kepala KPP atas perubahan terhadap metode 

pembukan dan/atau tahun buku. 

17. Untuk Wajib Pajak yang diperiksa: memperlihatkan dan/atau meminjamkan 

buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 

bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak; memberikan 

kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan 

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberikan keterangan 

yang diperlukan. Meskipun Wajib Pajak terikat oleh kewajiban untuk 

merahasiakan. 

18. Wakil sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2007 bertanggungjawab secara pribadi dan/atau renteng 

atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat dibuktikan. 

19. Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 

bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak 

dapat menunjukan bukti pembayaran pajak.  

Mc Mahon 2001 (Albari 2008) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai 

sebuah sikap rela untuk melakukan sesuatu, yang didalamnya didasari 

kesadaran maupun paksaaan, yang membuat perilaku seseorang sesuai yang 

diharapkan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Erard dan Feinstin (Devanto dan 
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Rahayu 2006:111) menggunakan teori psikologis dalam kepatuhan Wajib 

Pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran 

dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan 

terhadap pelayanan pemerintah. 

Pengertian  kepatuhan pajak yang lain menurut Allingham dan Sandmo 

(1972) adalah “... tax compliance reflect the level of willingness of a 

community to meet their tax obligations in accordance with applicable 

regulations”. Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa terdapat dua 

pendekatan dalam kepatuhan Wajib Pajak, yaitu pendekatan rational choice 

dan pendekatan sentimental moral. Pendekatan rational choice merupakan 

pendekatan yang dipengaruhi faktor ekonomi seperti tingkat audit, efektivitas 

tingkat hukuman, dan kemungkinan untuk ditangkap, sedangkan pendekatan 

sentimental moral merupakan kepatuhan yang tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis.  

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.Nowk (dikutip 

Moh.Zain 2004 dalam Devanto dan Rahayu 2006:110) sebagai “suatu iklim 

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam 

situasi dimana: 

1. Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketektuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. 

4. Membayar pajak yang terutang tepat waktunya. 
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Chaizi Nasucha (Devanto dan Rahayu 2006:111), kepatuhan Wajib Pajak 

dapat diidentifikasi dari: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan. 

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.  

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

 Berdasarkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang sudah 

dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak adalah  

suatu tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-hak perpajakannya 

dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

pada suatu negara. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal 

dan kepatuhan material (Devanto dan Rahayu 2006:110).  

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat 

memenuhi ketentuan yang ada didalam undang-undang perpajakan. 

2. Ketentuan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat 

juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 

material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan 

benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke  KPP 

sebelum batas waktu berakhir. 

Menurut Keputusan Direktorak Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 

Pasal 1, menyatakan bahwa:  
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Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

235/KMK.03/2003. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

235/KMK.03/2003 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Wajib Pajak patuh 

serta Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah sebagai 

berikut:  

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih 

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah 

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa 

pajak berikutnya. 

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak. 

5. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 
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6. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan 

untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; danndalam 

hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas 

Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang. 

Indikator kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan bagaimana Wajib Pajak 

dalam mematuhi hukum dan peraturan pajak yang berlaku oleh Jatmiko (2006) 

yaitu: 

1. Paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan.  

2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar. 

3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah benar. 

4. Selalu membayar tepat tepat pada waktunya. 

Isu kepatuhan pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan secara 

bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang berkurangnya 

penerimaan pajak ke kas negara. 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.  

Variabel kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini menggunakan 

indikator kepatuhan Wajib Pajak milik Jatmiko (2006). Alasan menggunakan 
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Jatmiko (2006) karena indikator-indikator penelitian dapat mencerminkan 

kepatuhan pajak orang pribadi dan telah banyak penelitian terdahulu yang 

merujuk indikator milik Jatmiko (2006). Jadi dengan melihat indikator semakin 

tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, melaporkan dan 

membayar pajak tepat waktu, serta mengisi dan memasukkan surat 

pemberitahuan (SPT) dengan benar, maka diharapkan semakin tinggi tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

2.2.2. Persepsi Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 

1993 pelayanan publik disebut dengan pelayanan umum, merupakan segala 

bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di 

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 

barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh 

instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba. 

Sehubung peningkatan pelayanan Direktoral Jenderal Pajak terus melakukan 

pelayanan prima pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pelayanan dalam KPP 
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Pratama memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jenderal Pajak 

kepada Wajib Pajak. 

Adapun jenis-jenis pelayanan umum yang dilakukan oleh KPP, yaitu 

(Boediono 2003:72): 

1. Pemberian NPWP. 

2. Perubahan data/identitas Wajib Pajak. 

3. Mutasi NPWP karena pindah kependudukan/tempat tinggal. 

4. Penghapusan NPWP. 

5. Pengambilan formulir. 

6. Penerbitan SKPKPP dan SPMKP. 

7. Penerimaan pemberitahuan pembayaran/penyetoran. 

8. Permohonan pembetulan atas salah tulis-salah hitung. 

9. Permohonan pembetulan atas kekeliruan penerapan undang-undang. 

10. Permohonan pengurangan/pembatalan. 

11. Permohonan peninjauaan kembali atas STP. 

12. Permohonan penyelasaian keberatan dan banding. 

13. Permohonan pemindahbukuan. 

14. Permohonan untuk mengangsur dab pencabutan sita, dan pembatalan  

 lelang. 

15. Permohonan penggunaan bahasa asing dalam pembukuan perusahaan dan 

penggunaan komputer. 

Pelayanan jasa publik yang prima (berkualitas) adalah pelayanan jasa 

yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas 
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memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Boediono 

2003:67). Pemberian pelayanan  yang memuaskan bagi pengguna jasa, sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 penyelenggaran publik harus memenuhi asas-asas: 

1. Transparasi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disedikan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif. Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaran 

pelayanan publik  dengan memperhatikan apresiasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat.  

5. Kesamaan hak. Tidak berlaku diskiminatif. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi  hak dan kewajiban masing-masing. 

Pelayanan dikatakan prima (berkualitas) apabila berhasil memuaskan 

pelanggan yang dilakukan secara terus menerus (Boediono 2003:116). 

Asubonteng et al (1996) menekankan bahwa kualitas pelayanan itu penting 

bagi penyedia jasa karena sebagai evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan 

dan tingkat kepuasan pelanggan. Pelayanan yang memberikan kepuasan 
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pelanggan adalah efektivitas dari sistem organisasi yang berhasil memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Oliver (1980) mengungkapkan bahwa pelanggan akan 

menilai kualitas pelayanan yang mereka dapatkan rendah jika kinerja tidak 

sesuai dengan yang mereka harapkan dan kualitas pelayanan akan meningkat 

jika kinerjanya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kualitas pelayanan yang 

diberikan untuk pelanggan akan meningkat, kepuasan dari pelayanan yang 

diberikan dan niat untuk kembali menggunakan pelayanan tersebut juga akan 

meningkat (Asubonteng et al 1996). Menurut Tjiptono (2005:121) kualitas 

pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Definisi persepsi tentang kualitas 

pelayanan fiskus menurut Brady & Cronin (2001) sebagai penilaian atau 

perilaku dari wajib pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan 

oleh fiskus di dalam kantor pajak kepada wajib pajak. Dengan demikian 

persepsi kualitas pelayanan merupakan padangan dari Wajib Pajak mengenai 

kualitas pelayanan memuaskan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

selama melaksanakan kewajibannya. 

Menurut Parasuraman et al (Tjiptono dan Diana 1996 dikutip Boediono 

2003:114) lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu jasa 

pelayanan yaitu: 

1. Bukti langsung (tangible), yang meliputi penampilan fisik pegawai, 

perlengkapan, dan sarana komunikasi. 
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2. Daya Tanggap (responsiveness), suatu karakteristik dalam pelayanan 

manusia, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

menjanjikan dengan segera dan memuaskan. 

4. Jaminan (assurance), yaitu mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

5. Empati (empathy), yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Indikator persepsi mengenai kualitas pelayanan menurut Aryobimo 

(2012) menggunakan tiga dimensi yaitu: 

1. Kualitas interaksi 

2. Kualitas lingkungan fisik  

3. Hasil kualitas pelayanan 

Jadi pelayanan dikatakan berkualitas jika pelayanan diberikan fiskus 

memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak 

terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak. Oleh karena itu, apabila persepsi Wajib Pajak puas terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak tersebut akan taat pajak dan 

kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat.  

Variabel persepsi kualitas pelayanan pada penelitian ini menggunakan 

indikator Purnaditya (2015) yang mengadopsi indikator Parasuraman et al 
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(1988). Alasan menggunakan indikator persepsi kualitas pelayanan menurut 

Purnaditya (2015) karena indikator penelitian ini merupakan pengembangan 

dimensi kualitas pelayanan sehingga persepsi kualitas pelayanan oleh Wajib 

Pajak dapat lebih terukur. 

1.1.1. Sanksi Perpajakan 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Menurut Pranada (2014) sanksi pajak adalah 

alat kontrol agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya 

dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak 

apabila tidak membayarkan pajak secara otomatis akan membuat Wajib Pajak 

harus berpikir apabila tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Mardiasmo 

(2016:60) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. 

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah 

peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar Wajib Pajak tidak 

melanggar norma pajak. 

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan 

undang-undang perpajakan supaya pelaksanaan pemungutan pajak bisa 

berjalan dengan tertib sesuai aturan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal dua 

macam sanksi, yaitu: 

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari: 
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a. Sanksi berupa denda  

Sanksi ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh Wajib Pajak, 

jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak 

merubah pokok pajak. Beberapa kondisi  dapat mempengaruhi bentuk dan 

besaran denda yang akan diterima, diantaranya: 

− Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU KUP, telambat atau bahkan tidak 

menyampaikan SPT tahunan atau masa akan dikenakan denda 500.000 

bagi SPT masa PPN, 100.000 bagi SPT masa lainnya, 1.000.000 bagi SPT 

tahunan PPh Wajib Pajak badan, 100.000 bagi SPT tahunan PPh Wajib 

Pajak orang pribadi. 

− Sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 UU KUP, Wajib Pajak mengungkapkan 

ketidakbenaran mengenai data yang dilaporkan dalam SPT dan disertai 

jumlah pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 

masih terutang walau sebenarnya sudah dilakukan pemerikasaan namun 

belum dilakukan penyidikan. Wajib Pajak akan dikenakan denda sejumlah 

150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

− Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP PKP tidak membuat faktur pajak 

atau membuatnya namun tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 

2% dari DPP (dasar pengenaan pajak). 

− Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP PKP tidak mengisi faktur pajak 

secara lengkap, akan dikenakan denda 2% dari pengenaan pajak. 
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− Sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 UU KUP PKP melaporkan faktur pajak yang 

tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan denda 

2% dari DPP. 

− Sesuai dengan Pasal 33 UU KUP, setiap Wajib Pajak yang tidak 

menyampaikan SPT atau meyampaikan SPT akan tetapi isinya tidak benar 

dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan 

denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau bahkan 

tidak dibayarkan, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terhutang 

yang kurang bahkan tidak dibayarkan atai terkena sangksi pidana paling 

lama 1 tahun. 

b. Sanksi berupa bunga 

Sesuai pasal 13 UU KUP sanksi bunga akan dijatuhkan kepada Wajib 

Pajak yang sudah menunaikan kewajiban pajaknya, namun belum 

membayarnya dengan jumlah yang benar atau terlambat membayarnya. 

Sanksi bunga dikenakan pada jumlah tertentu tiap bulannya. Besaran 

sanksi bunga dikenakan sebesar 2% perbulan atas kekurangan pajak 

tersebut dan dihitung saat menyampaikan SPT hingga tanggal akhir 

pembayaran. Oleh karena itu, bila tidak dibayar maka jumlah bunga yang 

harus dibayar akan bertambah terus setiap bulannya meskipun demikian, 

bunga tidak merubah pokok pajak terutang. 

c. Sanksi berupa kenaikan 

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini 

karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar 
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bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan  pada dasarnya 

dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak 

kurang dibayar dan berlaku pada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.  

Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 8, pasal 13, pasal 13 

A, pasal 15, pasal 17 C, pasal 17 D, dan pasal 21. 

2. Sanksi pidana yang terdiri dari: 

a. Pidana kurungan 

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena 

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah 

menyampaikannya namun tidak benar makan akan dikenakan pidana 

kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

Sanksi kurungan diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 38. 

b. Pidana penjara 

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan 

dengan sengaja yang menyebabkan kerugian yang dialami negara.  Pidana 

penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. 

Dibawah ini beberapa kondisi yang mempengaruhi hukuman pidana 

penjara diantara lain: 

− Pasal 39 ayat (1) UU KUP menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja 

tidak mendaftarkan diri; menyalahgunakan NPWP; tidak menyampaikan 

SPT; menyampaikan SPT yang isinya tidak benar; menolak untuk 

dilakukan pemeriksaan; memperlihatkan pembukuan yang dipalsukan; 

tidak memperlihatkan pembukuan; tidak menyimpan buku, catatan, 
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dokumen cfm pasal 28 ayat (11) KUP; dan tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipotong. Maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kalijumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

− Pasal 39 ayat (2) UU KUP menyebutkan melakukan lagi tindak pidana 

perpajakan sebelum lewat waktu 1 tahun, terhitung sejak selesainya pidana 

penjara. Maka Pidana dilipatkan menjadi dua kali. 

− Pasal 39 ayat (3) UU KUP,  setiap orang yang melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 

melakukan kompensasi pajak. Sanksi yang dikenakan yaitu 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau 

kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

− Pasal 41 ayat (2) UU KUP, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Sanksi yang 

akan dikenai dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling banyak Rp10. 000.000, 00 (sepuluh juta rupiah ). 

− Pasal 41A UU KUP,  setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang 

ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan 
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sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan 

atau bukti yang tidak benar. Tindakan tersebut terancam pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 

10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah). 

− Pasal 41B UU KUP menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja 

menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan. Pidana ini dapat dikenai sanksi  pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah). 

− Pasal 43 ayat (1) UU KUP,  wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, 

yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang 

menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39. Hal tersebut terancam dikenai 

sanksi pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-

tingginya empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

− Pasal 43 ayat (2) UU KUP  menyatakan yang menyuruh melakukan, yang 

turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud 

Pasal 41A. Hal tersebut terancam dikenai pidana penjara selama-lamanya 

1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000. 

− Pasal 43 ayat (2)  UU KUP, yang menyeluruh melakukan, yang turut serta 

melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41B. 
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Pidana penjara dikenakan yaitu pidana penjara selama-lamanya 3 tahun 

dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000. 

Beberapa indikator sanksi perpajakan menurut penelitian terdahulu telah 

banyak dilakukan. Salah satunnya indikator sanksi perpajakan menurut 

Susmiatun (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Sanksi pajak sangat diperlukan. 

2. Adanya tindakan preventif dari Dirjen Pajak. 

3. Pelaksanaan sanksi harus dikenakan dengan tegas. 

4. Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak sesuai besar kecilnya pelanggaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Penetapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 

Menurut Muliari & Setiawan (2010) yang mengadopsi penelitian 

Yadyana (2009) indikator dari sanksi pajak itu sendiri adalah sebagai berikut:  

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 

2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat 

Ringan. 

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik 

Wajib Pajak. 

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 

Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat 
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meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. 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. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan 

diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak.  

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan indikator 

dari Muliari & Setiawan (2010) yang mengadopsi penelitian menurut Yadyana 

(2009). Alasan penggunakan indikator miliki Muliari & Setiawan (2010) 

karena telah banyak penelitian terdahulu yang merujuk indikator ini sebagai 

pengukuran sanksi perpajakan.  

1.1.2. Tax Amnesty 

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 

penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi 

Wajib Pajak patuh (Devanto dan Rahayu 2006:137). Definisi tax amnesty 

dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak 2016 adalah penghapusan pajak 

yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administratif perpajakan dan 

sanksi pidana bidang perpajakan, dengan cara menungkapkan harta dan 

membayar tebusan. Ngadiman & Huslin (2015) juga menjelaskan tax amnesty 

adalah kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak 

tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa 
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pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan 

dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman 

pidana. Jadi, dapat disimpulkan pengertian tax amnesty adalah kebijakan 

pemerintah memberikan pengampunan pajak seharusnya terutang, sanksi 

administratif, dan sanksi pidana kepada Wajib Pajak yang tidak patuh, dengan 

cara mengungkapkan harta kepada otoritas pajak. 

Devanto dan Rahayu (2006:138) menjelaskan empat jenis tax amnesty, 

antara lain: 

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga 

dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya 

adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus 

menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.  

2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang 

terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi 

pidana pajaknya. 

3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, 

namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana 

pajaknya. 

4. Bentuk amnesti paling longgar karena mengampuni pokok pajak masa lalu, 

termasuk bunga, sanksi denda, sanksi pidana. Tujuannya adalah untuk 

menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar,agar kedepan dan seterusnya  

mulai membayar pajak. 
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Kebijakan tax amnesty sebenarnya telah dilaksanakan di Indonesia pada 

tahun 1984, kemudian tahun 2016 kebijakan ini dilaksanakan kembali.  

Pelaksanaan tax amnesty  tahun 2016 dan berakhir 31 maret 2017 ditujukan 

untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan menarik dana 

Wajib Pajak yang disimpan di luar negeri. Pelaksanaan tax amnesty 2016 

hanya dikenakan atas harta yang belum dilaporkan pada SPT 2015 bagi yang 

telah menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila Wajib 

Pajak belum pernah melaporkan harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan 

disesuaikan dengan tarif dan waktu yang telah ditetapkan dalam undang-

undang pengampunan pajak yang bisa dilihat dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 

Tarif dan Periode Penetapan Tax Amnesty 

 

Periode 

Besaran Uang Tebusan 

Harta Luar Negeri 

Pindah ke Indonesia 

Pengungkapan 

Harta yang Tetap 

Diluar Negeri 

1 Juli 2016-30 September 2016 2% 4% 

1 Oktober 2016-31 Desember 2016 3% 6% 

1 Januari 2017-1 Maret 2017 5% 10% 

 Sumber: UU Pengampunan Pajak 2016 

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty 

diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar 

negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong 

investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian 

nasional (Ngadiman & Huslin  2015). Menurut Suyanto et al (2016) 

keuntungan yang didapat apabila mengikuti program tax amnesty adalah 

sebagai berkut: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) tidak 
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dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak dilakukan 

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan (4) penghentian 

proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, (5) 

pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, (6) jaminan 

rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana apapun.  

Meskipun kebijakan tax amnesty sering dikaitkan dengan upaya 

pencapaiaan target penerimaan pajak jangka pendek, sejatinya tujuan tax 

amnesty memiliki tujuan jangka panjang yang dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Mukarromah et al (2006:8) menjelaskan tax amnesty memiliki 

beberapa tujuan, antara lain: 

1. Menghasilkan pendapatan pajak dan perluasan basis pajak. 

Dalam menghasilkan pendapatan pajak pemerintah meluncurkan program 

tax amnesty untuk menambah pendapatan dari pajak yang sebelumnya 

disembunyikan. Meskipun skema tax amnesty dirancang menghasilkan 

pendapatan yang diperkenalkan namun tujuan yang penting dari tax amnesty 

adalah untuk memperluas basis pembayaran pajak dengan menambah Wajib 

Pajak yang sebelumnya tidak terdaftar yang jika dimonitor akan menjadi 

sumber pendapatan pajak lebih tinggi dalam jangka panjang. 

2. Menanggulangi sektor informal. 

Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya tax amnesty dapat mengurangi 

kecurangan membayar pajak yang terjadi pada ekonomi bawah tanah 

(underground economy).  
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3. Mendorong repratriasi modal atau aset. 

Pemerintah dapat menggunakan tax amnesty untuk mendorong kembalinya 

modal yang diparkir diluar negeri. Pemberian tax amnesty atas 

pengembalian modal yang berada dalam luar negeri ke bank dalam negeri 

dilakukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi 

tentang kekayaan Wajib Pajak kepada bank dalam negeri. 

4. Justifiksi yang lebih kuat. 

Tax amnesty digunakan sebagai alat yang digunakan sebelum penegakan 

disiplin yang lebih ketat dalam sistem. Tujuan yang mendasari tersebut 

adalah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang selama ini 

melakukan pengunggakan agar mendapat pengampunan dari perbuatan 

masa lalu dari perbuatan masa lalu. 

Beberapa indikator tax amnesty menurut penelitian terdahulu telah 

banyak dilakukan. Salah satunnya Menurut Suyanto dkk (2016) menyebutkan 

persepsi wajib pajak mengenai tax amnesty dapat diukur melalui empat 

indikator yaitu : 

1. Pengetahuan 

2. Pemahaman 

3. Kesadaran dan motivasi 

4. Pemanfaatan 

Berdasarkan penelitian yang dikemukan oleh Ngadiman & Huslin (2015) 

indikator yang dapat mengukur tax amnesty antara lain : 

1. Wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program tax amnesty. 
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2. Tax amnesty  dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

3. Tax amnesty mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data  harta 

kekayaan Wajib Pajak.  

4. Tax amnesty  dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem 

perpajakan yang baru. 

5. Tax amnesty dapat mendeteksi  perilaku tax evaders. 

6. Tax amnesty  dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang 

berharap tax amnesty mungkin ada lagi di masa depan. 

 Tax amnesty dijadikan sebagai alat oleh negara untuk menarik pajak 

negara yang belum dibayar Wajib Pajak atau selama ini belum terdaftar dalam 

administrasi perpajakan. Diberlakukannya kebijakan tax amnesty diyakini 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keunggulan jangka pendek 

diberlakukannya Tax amnesty yaitu dapat meningkatkan penerimaan negara 

dari pajak, kemudian efek jangka panjangnya adalah dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dimasa mendatang melalui perluasan basis data Wajib 

Pajak.  

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan indikator 

dari Ngadiman & Huslin (2015). Alasan menggunakan indikator Ngadiman & 

Huslin (2015) karena telah banyak penelitian terdahulu yang merujukan 

indikator milik Ngadiman & Huslin (2015) sebagai pengukuran tax amnesty.   
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1.1.3. Religiusitas Wajib Pajak 

Religiusitas menurut Johnson et al (2001) adalah “the extent to which an 

individual is committed to religion he or she professes and its teachings, such 

that individual attitudes and behavior reflect commitment”. Menurut 

Rahmawaty (2014) religiusitas Wajib Pajak adalah merujuk pada tingkat 

kerikatan individu dengan agama. Agama diharapkan memberi kontrol internal 

untuk pemantuaan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson dan 

Tollison 1992). Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis 

komitmen yaitu keagamaan interapersonal yang berasal dari keyakinan dan 

sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari 

keterlibatan individu dalam komunitas atau organisasi kegamaan (Utama & 

Wahyudi 2016). Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk 

mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan penerapan nilai-nilai 

agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.  Glock (Basri 

2012)  membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu:  

1. Dimensi ideologis, dimana para pengikut agama diharapkan untuk 

mematuhi peraturan tertentu dari keyakinan. 

2. Dimensi ritualistik merupakan praktek keagamaan tertentu dianut oleh 

pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. 

3. Dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai 

indikator tingkat religiusitas.  

4. Dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan 

untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. 
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5. Dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap 

empat dimensi pertama yang individu. Panduan untuk berperilaku 

berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan.  

Dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh 

mana seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari, contohnya menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak 

mencuri, dan lain-lain. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat 

dengan aspek sosial yang mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan 

sesamanya dalam kerangka agama yang dianut. Ketika perilaku individu 

tersebut sudah mencerminkan komitmen dalam agamanya diharapkan bisa 

menjadi kontrol perilaku yang sesuai dalam segala aspek baik dalam hal 

kepatuhan dalam perpajakan. Semakin kuat keyakinan agama para pembayar 

pajak, dan semakin positif persepsi mereka terhadap pemerintah dan interaksi 

mereka dengan otoritas pajak dan masyarakat sehingga semakin mereka 

mematuhi undang-undang perpajakan. Seseorang yang religius cenderung 

untuk mematuhi aturan dan norma, sehingga motivasi membayar pajak juga 

akan meningkat. 

Indikator religiusitas menurut Mohdali & Pope (Basri 2012 ) yaitu: 

1. Seberapa penting agama dalam kehidupan. 

2. Anak-anak harus dapat mendorong untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan 

dirumah. 

3. Saya terlibat dalam organisasi keagamaan. 

4. Tingkat keyakinan saya terhadap pemimpin agama. 
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5. Seberapa sering mengikuti kegiatan keagamaan. 

Indikator mengukur religiusitas Wajib Pajak menurut Anggraeni (2016) 

yaitu: 

1. Menjalani kehidupan sesuai ajaran yang dianut. 

2. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

hidup. 

3. Selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ajaran agama yang 

dianut. 

4. Menghabiskan waktu untuk mencoba meningkatkan pemahaman tentang 

agama. 

5. Mempertimbangkan pahala dan dosa ketika hendak melakukan perbuatan 

kecurangan dalam membayar pajak. 

6. Merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan 

pajak.  

Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung 

berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama 

yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah 

terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick et al 1991). Jadi Wajib 

Pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk 

melakukan kepatuhan perpajakan.  

Penelitian ini menggunakan indikator religiusitas Wajib Pajak menurut 

Anggraeni (2016). Alasan menggunakan indikator Anggraeni (2016) karena 
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beberapa penelitian terdahulu telah banyak yang merujuk indikator menurut 

Anggraeni (2016) sebagai pengukur religiusitas Wajib Pajak. 

1.2. Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi untuk patuh 

pajak. Pranadata (2014) melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Penelitian ini 

menggunakan data primer dengan metode pengambilan sampel menggunakan 

metode convenience sampling. Dalam metode ini sampel diambil secara bebas 

dan kondisional tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman 

Wajib Pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi 

perpajakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Sedangkan secara parsial kualitas pelayanan dan pelaksanaan sanksi 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi. 

Penelitian dengan tema yang sama juga dikemukakan oleh Utami et al  

(2012) yang meneliti mengenai faktor-faktor eksternal terhadap tingkat 

kepatuhan membayar pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Serang. Penelitian ini menggunakan teknik convinance sampling untuk 

mengambil sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Serang. Variabel independen yang digunakan adalah 
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kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. 

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kesadaran membayar pajak 

terhadap tingkat kepatuhan  membayar pajak,  pengetahuan dan pemahaman 

perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, persepsi 

atas efektifitas sistem perpajakan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan membayar pajak , dan terakhir kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. 

Setyoningrum et al (2014) juga meneliti mengenai kepatuhan Wajib 

Pajak dengan sampel Wajib Pajak efektif orang pribadi yang terdaftar pada 

KPP Pratama Manado. Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan 

adalah insidental sampling. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan sosialisasi perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi. 

Ngadiman & Huslin (2015) objek dalam penelitian ini adalah Wajib 

Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas di KPP 

Pratama Jakarta Kembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan Metode simple random sampling. 
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Variabel independen dalam penelitian ini adalah sunset policy dan tax amnesty. 

Hasil penelitian menunjukan sunset policy  berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak. Tax amnesty 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

Variabel tax amnesty juga diteliti oleh Rahayu (2017) mengenai 

pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mengunakan populasi Wajib 

Pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Pengambilan 

sampel penelitian ini menggunakan metode convenience sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh 

positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, ketegasan 

sanksi perpajakan juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa 

apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan Wajib Pajak 

akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. 

Rahmawaty (2014) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak. 

Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah  pengetahuan, strategi 

direktorat jenderal pajak, sanksi pajak, dan religiusitas. Pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian 

menunjukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap kepatuhan perpajakan, strategi Direktorat Jenderal Pajak tidak 
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mempengaruhi kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan tidak mempengaruhi 

kepatuhan perpajakan, religiusitas yang dipersepsikan tidak mempengaruhi 

kepatuhan perpajakan. 

Penelitian lain yang mengambil variabel religiusitas sebagai variabel 

independen diteliti oleh Anggraeni (2017). Penelitian tersebut mengambil 

sampel orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Klaten dengan teknik 

convenience sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kesadaran Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib 

Pajak, dan kemanfaatan NPWP. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran 

Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, lingkungan 

Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sikap 

religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 

kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Selain penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak ada pula penelitian 

dengan tema ketiakpatuhan oleh Basri et al (2012). Faktor-faktor yang diuji 

dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, 

norma sosial, risiko terdeteksi kecurangan, sanksi, religiusitas, dan niat 

berperilaku tidak patuh. Penelitian ini menguji pengaruh niat berperilaku 

terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Sampel penelitian ini adalah 

Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan dengan 

teknik incidental sampling. Hasil penelitian tersebut adalah sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap niat  berperilaku tidak patuh, norma sosial berpengaruh 

terhadap niat berperilaku tidak patuh, risiko kecurangan oleh petugas pajak 
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tidak signifikan  mempengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak untuk tidak 

patuh, sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak, 

religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan  pajak Wajib Pajak, niat 

berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. 

Selain penelitian nasional telah banyak penelitian internasional dengan 

mengambil tema kepatuhan Wajib Pajak salah satunya penelitian oleh Andreas 

& Savitri (2015). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah tax 

socialication, tax knowlage, expediency of tax ID number, service quality, dan 

taxpayer awareness sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini adalah 

tax socialication berpengaruh tehadap taxpayers compliance, tax knowlage 

berpengaruh terhadap taxpayers compliance, expediency of tax ID number 

tidak berpengaruh terhadap taxpayers compliance, service quality tidak 

berpengaruh terhadap taxpayers compliance, taxpayer awareness memediasi 

hubungan expediency of tax ID number  terhadap taxpayers compliance, 

taxpayer awareness tidak memediasi hubungan tax socialication, tax knowlage 

terhadap taxpayers compliance. 

Penelitian internasional lainnya dikemukan oleh Mohdali & Pope (2012) 

tentang pengaruh religiosity dan external environment terhadap tax 

compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis fiskal untuk 

melihat kepatuhan pajak. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor non 

ekonomi yaitu dalam menganalisis perilaku rumit pembayar pajak. Hasil 

penelitian ini yaitu religiosity ditemukan memiliki pengaruh positif dalam 

mendorong kesediaan para pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang 
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pajak di Malaysia. Selain itu, persepsi terhadap pemerintah dan interaksi 

pembayar pajak wajib dengan pajak otoritas memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kepatuhan pajak sukarela. Salah satu penjelasan untuk hasil ini adalah 

nilai-nilai agama yang kuat dipegang oleh banyak orang Malaysia.  

Penelitian internasional lainya dilakukan oleh İpek et al (2012) dengan 

tema pertimbangan pajak pembayar pajak. Penelitian ini menganalisis manfaat 

dan tidak bermanfaatnya tax amnesty pada wilayah Thrace, Turki dengan 

menggunakan alat analisis chi square. Sampel penelitian ini adalah pembayar 

pajak yang mendapatkan keuntungan bisnis atau pendapatan dari layanan 

pribadi independen di wilayah Thrace,Turki. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pembayar pajak yang tinggal didaerah Thrace dan tidak 

memiliki keuntungan dari diberlakukannya tax amnesty bahwa tax amnesty 

mendorong penghindaran pajak, tax amnesty melemahkan kepercayaan 

terhadap pemerintah, tax amnesty mengurangi kepatuhan pajak, tax amnesty 

seharusnya tidak pernah diterapkan. Tax Amnesty di Turki diterapkan untuk 

melindungi beberapa pembayar pajak. Tax amnesty  harus diterapkan hanya 

satu kali. Sebaliknya, pembayar pajak yang mendapat manfaat dari tax amnesty 

justru berlawanan pendapatnya. 

Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil penelitian terdahulu 

masih menunjukan ketidakonsistenan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan  

Pranadata (2014) dan Utami et al (2012) mengenai variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, hal ini 
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berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum et al (2014), 

Andreas & Savitri (2015) variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel sanksi perpajakan yang 

diteliti oleh Prananda (2014), Ngadiman & Huslin (2015) menunjukan sanksi 

perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal yang berbeda 

diungkapkan Setyoningrum et al (2014) dan Rahmawaty (2014) menyatakan 

sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain variabel 

sanksi perpajakan, variabel tax amnesty yang ada dalam penelitian Ngadiman 

& Huslin (2015) dan Rahayu (2017) menunjukan pengaruh signifikan positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hasil berbeda diungkapkan İpek et al (2012) 

variabel tax amnesty mengurangi kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, variabel 

religiusitas Wajib Pajak juga menunjukan hasil yang tidak konsisten, Mohdali 

& Pope (2012) menyimpulkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Anggraeni (2017) menunjukan hasil yang serupa 

bahwa sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Basri et al (2012) mengungkapkan religiusitas berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan pajak. Rahmawaty (2015) menyimpulkan religiusitas tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 
Variabel 

Penelitian 
Sampel 

Analisis 

Statistik 
Hasil Penelitian 

1 I Gede Putu 

Pranadata 

(2014) 

a. Variabel 

Dependen: 

      pemahaman 

Wajib Pajak, 

kualitas 

pelayanan 

perpajakan, 

pelaksanaan 

sanksi 

perpajakan. 

 

b. Variabel 

Independen: 

kepatuhan 

Wajib Orang 

Pribadi  

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Pemahaman Wajib Pajak 

orang pribadi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak 

orang pribadi.  

Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak 

orang pribadi.  

Pelaksanaan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak orang 

pribadi 

2 Ngadiman 

dan Daniel 

Huslin 

(2015) 

a. Variabel 

Independen: 

      sunset policy, 

tax amnesty, 

sanksi pajak. 

 

b. Variabel 

Dependen: 

      kepatuhan 

pajak 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Sunset policy berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Tax amnesty berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pajak. 

Sanksi pajak berpengaruh 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

3 Stella 

Rahmawaty 

(2014) 

a. Variabel 

Independen: 

pengetahuan,

moderinisasi 

strategi 

Direktorat 

Jendral Pajak, 

sanksi pajak, 

religiusitas 

yang 

dipersepsikan. 

 

b. Variabel 

Dependen: 

kepatuhan 

pajak 

Orang 

Pribadi 

yang 

memiliki 

UMKM 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap 

kepatuhan perpajakan. 

Strategi Direktorat Jenderal 

Pajak tidak mempengaruhi 

kepatuhan perpajakan. 

Sanksi perpajakan tidak 

mempengaruhi kepatuhan 

perpajakan. 

Religiusitas yang 

dipersepsikan tidak 

mempengaruhi kepatuhan 

perpajakan.  
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4 Yesi Mutia 

Basri, Raja 

Adri 

Satriawan 

Surya,  Resy 

Fitriasari, 

Rahmat 

Novriyan, 

Tengku 

Septiani 

Tania (2012) 

a. Variabel 

Independen: 

persepsi 

keadilan 

sistem 

perpajakan, 

norma 

ekspektasi, 

risiko 

kecurangan 

oleh petugas 

pajak, sanksi 

legal, 

religiusitas, 

niat 

 

b. Variabel 

Dependen: 

  ketidakpatuhan     

  pajak 

Seluruh 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

Structural 

Equation 

Model 

Sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap niat  

berperilaku tidak patuh. 

Norma sosial berpengaruh 

terhadap niat berperilaku 

tidak patuh. 

Risiko kecurangan oleh 

petugas pajak tidak 

signifikan  mempengaruhi 

niat dan perilaku Wajib 

Pajak untuk tidak patuh. 

Sanksi berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan pajak Wajib 

Pajak. 

Religiusitas berpengaruh 

terhadap ketidakpatuhan  

pajak Wajib Pajak. 

Niat berperilaku tidak patuh 

berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan pajak. 

5 Lady Ayu 

Anggraeni 

(2017) 

a. Variabel 

Independen: 

      kesadaran 

Wajib Pajak, 

lingkungan 

Wajib Pajak, 

sikap 

religiusitas 

Wajib Pajak, 

kemanfaatan 

NPWP 

 

b. Variabel 

Dependen: 

      kepatuhan 

Wajib Pajak 

Seluruh 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

Regresi 

linier 

berganda 

Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Sikap religiusitas Wajib 

Pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Kemanfaatan NPWP 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, 

Lingkungan Wajib Pajak 

tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

 

7 

Sri Rizki 

Utami, Andi, 

Ayu Noorida 

Soerono 

(2012) 

a. Variabel 

Independen: 

      Kesadaran 

membayar 

pajak, 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

perpajakan, 

persepsi atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan 

b. Variabel 

Dependen 

      Kepatuhan 

membayar 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi  

Regresi 

linier 

berganda 

Kesadaran membayar pajak 

berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan  

membayar pajak. 

Pengetahuan dan 

pemahaman perpajakan  

berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan membayar 

pajak. 

Persepsi atas efektifitas 

sistem perpajakan yang tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan 

membayar pajak. 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan membayar 

pajak. 
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pajak 

8 Nurulita 

Rahayu 

(2017) 

a. Variabel 

Independen: 

      Pengetahuan 

perpajakan, 

ketegasan 

sanksi pajak, 

tax amnesty 

 

b. Variabel 

Dependen: 

      Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

yang 

berada di 

wilayah 

Kabupate

n Bantul 

Regresi 

linier 

berganda 

Pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Ketegasan sanksi 

perpajakan memberikan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Tax amnesty berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

9 Ayu Tri 

Setyoningru

m, Jantje 

Tinangon, 

dan Heince 

R. N. Wokas 

(2014) 

a. Variabel 

Independen: 

     sosialisasi 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan 

fiskus, dan 

sanksi 

perpajakan 

 

b. Variabel 

Dependen 

     kepatuhan 

Wajib Pajak 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

efektif 

yang 

terdaftar 

pada 

KPP 

Regresi 

linier 

berganda 

Sosialisasi perpajakan 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

10 Raihana 

Mohdali dan 

Jeff Pope 

(2012)  

a. Variabel 

Independen: 

    religiosity, 

persepsi 

mengenai 

pemerintah 

dan interaksi 

pembayar 

pajak dengan 

otoritas pajak 

(external 

environment)  

b. Variabel 

Dependen: 

   Tax compliance 

300 

pembaya

r pajak di 

Malaysia 

Mixed 

Method 

Strategies 

Religiosity pengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak sukarela 

orang pribadi. 

Persepsi mengenai 

pemerintah dan interaksi 

pembayar pajak dengan 

otoritas pajak (external 

environment) berpengaruh  

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak sukarela 

orang pribadi. 

11 Andreas dan 

Enni (2015) 

a. Variabel 

Independen: 

Tax 

socialication, 

tax knowlage, 

expediency of 

tax ID 

number, 

service 

quality, 

taxpayer 

awarness 

Wajib 

Pajak 

orang 

pribadi 

Multiple 

linier 

regeressio

n analysis 

Tax socialication 

berpengaruh tehadap 

Taxpayers Compliance. 

Tax knowlage berpengaruh 

terhadap Taxpayers 

Compliance,. 

Expediency of tax ID 

number tidak berpengaruh 

terhadap Taxpayers 

Compliance. 

Service quality tidak 

berpengaruh terhadap 
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b. Variabel 

Dependen:  

      taxpayers 

compliance 

Taxpayers Compliance. 

 Taxpayer awareness 

memediasi hubungan 

Expediency of tax ID 

number  terhadap Taxpayers 

Compliance.                        

Taxpayer awareness tidak 

memediasi hubungan Tax 

socialication, Tax knowlage 

terhadap Taxpayers 

Compliance. 

 

Hasil penelitian yang tidak konsisten membuat penelitian ini menjadi 

menarik untuk dikaji ulang mengenai pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan objek Wajib Pajak orang 

pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel tax amnesty dan religiusitas 

Wajib Pajak sebagai orisinialitas penelitian, dimana variabel tersebut masih 

jarang untuk diteliti dan hasil penelitian menunjukan ketidakonsistenan. 

Variabel tax amnesty dalam penelitian ini mengadopsi penelitian yang 

dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2015). Sedangkan variabel religiusitas ini 

menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) yang 

mengadopsi penelitian Mohdali & Pope (2012). Penelitian ini mengabungkan 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang digunakan dalam 

penelitian adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan 

religiusitas Wajib Pajak. 
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1.3. Kerangka Berpikir 

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) 

merupakan tulang punggung dari self assesments system, dimana Wajib Pajak 

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat, 

tepat dalam membayar, dan melaporkan pajaknya. Kondisi perpajakan ini 

membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya. Isu kepatuhan pajak menjadi 

penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya 

penghindaran pajak yang berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, sedangkan faktor 

internal adalah religiusitas Wajib Pajak. 

2.4.1. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak  

Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Tjiptono 2005). 

Jika dikaitkan dengan  kualitas pelayanan perpajakan merupakan layanan 

prima perpajakan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa 

pelayanan yang memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan Wajib Pajak. 

Persepsi kepuasan pelayanan dibentuk melalui dimensi bukti langsung, daya 
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tanggap, keandaan, jaminan, dan empati. Oliver (1980) mengungkapkan bahwa 

pelanggan akan  menilai  kualitas pelayanan yang mereka dapatkan rendah jika 

kinerja tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan kualitas pelayanan 

tinggi jika kinerjanya sesuai dengan yang mereka inginkan. 

Teori atribusi relevan menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 

menentukan perilaku patuh pajak dengan melihat dari faktor eksternal dan 

faktor internal. Berdasarkan teori ini persepsi kualitas pelayanan merupakan 

penyebab eksternal seseorang berperilaku karena dipengaruhi dari faktor luar 

Wajib Pajak atau situasi. Apabila pelayanan pajak memberikan kepuasan 

kepada Wajib Pajak saat menjalankan kewajiban perpajakannya dapat 

mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk menggunakan atau 

tidak menggunakan pelayanan perpajakan kembali. Persepsi baik mengenai 

kualitas pelayanan yang memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak akan 

mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi dapat disimpulkan, semakin 

baik persepsi kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka 

Wajib Pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Sebaliknya, semakin tidak baik persepsi kualitas pelayanan pajak yang 

diberikan maka Wajib Pajak akan cenderung memilih tidak patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Hipotesis ini juga diperkuat hasil penelitian oleh Pranadata (2014) 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Semakin baiknya oleh Kantor Pelayanan Perpajakan akan meningkatkan 
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kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Utami et al (2012) 

menyatakan pengaruh bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Ketika tingkat kualitas 

pelayanan meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukakn 

kewajibannya.  

2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   

Menurut Mardiasmo (2016:60) sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah peraturan perundang-

undangan yang harus dipatuhi agar Wajib Pajak tidak melanggar norma pajak. 

Teori atribusi relevan menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 

menentukan perilaku patuh pajak dengan melihat dari faktor eksternal dan 

faktor internal. Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor 

eksternal yang membuat individu berperilaku sesuai situasi. Sanksi pajak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelanggarnya membuat Wajib 

Pajak cenderung berperilaku taat pajak. Sanksi pajak juga relevan sosial 

learning theory pada indikator penguatan (reinforcement) yaitu individu akan 

diberikan rangsangan atau ganjaran supaya berperilaku seperti model. 

Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau 

tidak. Wajib Pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi 
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perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Jadi semakin berat dan tegas 

sanksi perpajakan maka semakin  meningkat kemauan Wajib Pajak untuk 

berperilaku kepatuhan pajak. 

Pranadata (2014) menyatakan bahwa sanksi berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Ngadiman & 

Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak, pengaruh positif yang ditunjukan kesadaran sanksi pajak 

mengalami kenaikan maka angka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan 

dan sebaliknya.  

2.4.3. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administratif perpajakan dan sanksi bidang perpajakan, dengan 

cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan (UU No.11 Tahun 2016 

pengampunan pajak). Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty 

diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar 

negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong 

investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian 

nasional (Ngadiman &  Huslin 2015). 

 Teori atribusi relevan menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 

menentukan perilaku patuh pajak dengan melihat dari faktor eksternal dan 

faktor internal. Menurut teori atribusi, tax amnesty merupakan faktor eksternal 

yang mempengaruhi perilaku individu berperilaku sesuai situasi atau faktor 

eksternal. Diberlakukannya tax amnesty membuat Wajib Pajak yang tahun 
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sebelumnya belum membayar pajak dapat menjalankan lagi kewajiban 

pajaknya tanpa takut dikenai sanksi namun sebagai gantinya Wajib Pajak 

tersebut hanya membayar uang tebusan pajak. Jika Wajib Pajak yang tidak 

mengikuti program tax amnesty namun ditemukan adanya data mengenai harta 

bersih yang tidak dilaporkan saat kebijakan ini berakhir maka atas harta 

dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai 

pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku (Rahayu 2017). Situasi tersebut membuat Wajib Pajak yang belum 

membayar pajak akan memilih mengikuti tax amnesty dan lebih patuh pajak.  

Jadi apabila tax amnesty mengalami peningkatan maka kepatuhan Wajib Pajak 

mengalami peningkatan pula.  

Hasil penelitian oleh Ngadiman & Huslin (2015) menunjukan pengaruh 

positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax 

amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan Wajib Pajak akan 

mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian dari Rahayu (2017) yang menunjukkan bahwa tax 

amnesty secara berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Suyanto dkk (2016) yang menunjukan tax 

amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

2.4.4. Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai 

agama yang dianut (Rahmawaty 2014). Komitmen agama digunakan sebagai 

variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan 
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penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-

hari (Rahmawaty 2014). Semua agama umumnya memiliki tujuan sama dalam 

mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama 

diharapkan memberi kontrol internal untuk pemantuaan diri penegakan dalam 

perilaku moral (Anderson dan Tollison 1992).  

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 

menentukan perilaku patuh pajak ditentukan dari faktor eksternal dan faktor 

internal. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor 

internal yang menyebakan seseorang berperilaku sesuai dalam kendali pribadi 

individu. Religiusitas memiliki dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh 

mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta 

menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perilaku individu 

tersebut sudah mencerminkan komitmen dalam agamanya diharapkan bisa 

menjadi kontrol perilaku yang sesuai dalam segala aspek baik dalam hal 

kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu, seseorang yang memiliki religiusitas 

tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku menyimpang. 

Dalam hal ini, variabel religiusitas memiliki peran dalam perilaku Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan Wajib Pajak 

orang yang religiusitas tinggi cenderung untuk lebih taat dalam melakukan 

segala hal, termasuk kewajiban membayar pajak.   

Diungkapkan lebih lanjut dalam Mohdali  & Pope  (2012) bahwa 

religiusitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak 

dalam membayar pajak. Hasil yang sejalan juga diungkapkan oleh Anggraeni 
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(2017) menunjukan religiusitas Wajib Pajak pengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak. Basri et al (2012) religiusitas berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan  pajak Wajib Pajak, disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang 

memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengkontrol dirinya untuk patuh pajak. 

Berdasarkan paparan diatas, maka didapatkan kerangka pemikiran 

teoritis dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang disajikan pada bagan 2.1 di atas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1: Persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib  Pajak. 

H3: Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

H4: Religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.

Persepsi Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Sanksi Perpajakan 

(X2) 

Tax Amnesty (X3) 

 

Religiusitas 

Wajib Pajak (X4) 

 Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak. 

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi 

di KPP Pratama Semarang Candisari. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel persepsi kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan tinggi rendahnya 

persepsi kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.  

2. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan tinggi rendahnya sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

3. Variabel tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak.  Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin banyak Wajib 

Pajak yang mengikuti kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan 

penerimaan negara, meningkatnya penerimaan negara melalui pajak 

menunjukan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.  

4. Variabel religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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semakin religius Wajib Pajak semakin meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak. Wajib Pajak yang lebih religius memiliki kesadaran dan tanggung 

jawab yang tinggi akan kewajiban perpajakannya.  

5.2. Saran dan Keterbatasan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan 

pendapat untuk perbaikan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga saran yang diberikan 

peneliti untuk penelitian berikutnya antara lain: 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan instrumen religiusitas 

Wajib Pajak, dimana instrumen yang digunakan masih kurang memiliki 

keterkaitan dengan kepatuhan Wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan instrumen variabel religiusitas Wajib Pajak milik 

Mohdali & Pope (2012) yang lebih memiliki keterkaitan dengan kepatuhan 

Wajib Pajak.  

2. Penelitian untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan objek 

penelitian Wajib Pajak Badan karena objek badan lebih merasakan dampak 

langsung dengan adanya kebijakan tax amnesty. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti 

keadilan perpajakan, pemeriksaan pajak, efektifitas sistem perpajakan, dan 

tanggung jawab moral yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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Responden yang terhormat,  

 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan 

gelar sarjana Strata-1 (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan 

Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.  

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  

 

Nama  : Rizki Rahmawati  

NIM   : 7211413227 

Jurusan : Akuntansi 

 

dengan ini memohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk mengisi kuesioner ini dan 

memberikan informasi pada masing-masing pernyataan berikut ini dengan sebenar-

benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. 

Peneliti menjamin kerahasiaan jawaban yang Anda berikan di dalam lembar 

kuesioner ini. Data yang Anda berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan 

karya tulis ilmiah/skripsi tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pengisian 

kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

Peneliti, 

 

Rizki Rahmawati 

NIM. 7211413227 
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KUESIONER PENELITIAN 

BAGIAN 1 

Bagian ini berisi tentang identitas responden. Berilah tanda (√) sesuai data diri 

anda:  

Nama   : ............................... 

Jenis Kelamin  : ............................... 

Usia   : ...............................  

Memiliki NPWP : Ya            Tidak 

Jenis Pekerjaan : Tidak Bekerja                  PNS                  Karyawan Swasta  

                                    Pegawai  BUMN           Wiraswasta                          Lainnya 

 

Tingkat Pendidikan : SD           SMP          SMA                  D3/D4 

   S1               S2              S3                 Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Semarang,                      2017 

        Tanda Tangan 

 

 

 

 

        ........................... 
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BAGIAN II 

Bagian ini berisi tentang petunjuk pengisian kuesioner serta daftar pernyataan 

yang ditunjukkan untuk mengetahui tentang kepatuhan Wajib Pajak, kualitas 

pelayanan, tax amnesty, dan religiusitas Wajib Pajak. Mohon memberikan 

jawaban atas pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya. 

 

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

ini dengan memberikan (√) berdasarkan yang  yang anda alami, dengan petunjuk 

pengisian sebagai berikut: 

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS  = Tidak Setuju  

N  = Netral  

S = Setuju   

SS = Sangat Setuju  

 
A.  Kepatuhan Wajib Pajak 

 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1 Saya memiliki NPWP yang menjadi tanda 

bahwa saya seorang Wajib Pajak. 

     

2 Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui dan 

memahami hak dan kewajiban dalam 

pelaksanaan perpajakan. 

     

3 Saya selalu membayar pajak penghasilan 

terutang tepat waktu setiap tahunnya. 

     

4 Saya pernah terkena denda keterlambatan 

pembayaran pajak. 

     

5 Sebagai Wajib Pajak, saya menghitung 

pajak terutang  dengan benar dan jujur. 

     

6 Saya sering memanipulasi data 

perpajakan agar mengurangi jumlah pajak 

yang harus bayarkan. 

     

7 Saya selalu  mengisi Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) dengan lengkap, jujur, 

dan benar. 

     

8 Saya selalu menyediakan data-data yang 

lengkap ketika pelaporan pajak dilakukan. 

     

9 Saya menyetor dan melaporkan SPT Masa 

dengan tepat waktu setiap bulannya.  
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B.Persepsi Kualitas Pelayanan 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

Kehandalan 

1 Saya merasa pelayanan yang berikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 

     

2 Petugas pajak mampu menangani masalah 

Wajib Pajak dengan tepat. 

     

3 Petugas pajak memberikan pelayanan 

secara benar semenjak pertama kali. 

     

4  Petugas pajak memberikan pelayanan 

sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 

     

5 Petugas pajak tidak membuat kesalahan 

dalam memberikan pelayanan.  

     

6 Petugas pajak memberikan pelayanan 

yang lambat dan kurang memuaskan.  

     

Daya Tanggap 

7 Petugas Pajak menginformasikan kepada 

Wajib Pajak tentang kepastian waktu. 

     

8 Petugas pajak menyampaikan pelayanan 

yang akurat dan mudah dimengerti. 

     

9 Petugas Pajak memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat. 

     

10 Petugas pajak bersedia untuk membantu 

Wajib Pajak ketika mengalami kesulitan. 

     

11 Petugas pajak tanggap atas keluhan yang 

disampaikan Wajib Pajak. 

     

12 Petugas pajak kurang sigap menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh Wajib 

Pajak. 

     

Jaminan  

13 Petugas pajak dapat menamamkan rasa 

percaya kepada Wajib Pajak. 

     

14 Petugas pajak dapat membuat Wajib 

Pajak merasa nyaman sewaktu 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

     

15 Petugas pajak bersikap ramah kepada 

Wajib Pajak. 

     

16 Petugas pajak mampu menjawab 

pertanyaan Wajib Pajak. 

     

17 Petugas pajak memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai pentingnya 

kepatuhan pajak. 

     

Empati 

18 Petugas pajak memberikan perhatian      
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secara individual kepada Wajib Pajak. 

19 Saya sebagai Wajib Pajak merasa 

diperlakukan secara penuh perhatian.  

     

20 Petugas mengutamakan kepentingan 

Wajib Pajak dengan sungguh-sungguh. 

     

21 Petugas pajak dapat memahami 

kebutuhan Wajib Pajak. 

     

22 Pelayanan pajak memiliki waktu operasi 

(jam kantor) yang nyaman. 

     

23 Petugas pajak selalu bersikap simpatik 

dalam memberikan pelayanan. 

     

Bukti fisik 

24 Tersedia peralatan yang modern.      

25 Fasilitas fisik yang menarik secara visual.      

26 Petugas pajak berpenampilan rapi dan 

profesional.  

     

27 Materi-materi yang berkaitan dengan 

pelayanan yang menarik secara visual.  

     

28 Lokasi kantor yang sangat strategis.      

 

 

C. Sanksi Perpajakan 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1 Saya setuju jika sanksi pidana cukup berat 

dikenakan bagi pelanggar pajak yang 

bertentangan dengan Undang-Undang 

perpajakan yang menyebabkan kerugian 

negara.  

     

2 Saya setuju jika setiap orang yang dengan 

sengaja menyampaikan Surat 

Pemberitahuan yang isinya tidak benar 

sehingga menimbulkan kerugian 

pendapatan negara dikenai sanksi pidana. 

     

3 Saya setuju jika setiap orang yang dengan 

sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP),  tidak merugikan negara dan 

tidak dikenakan sanksi pidana. 

     

4 Menurut saya, Wajib Pajak yang telambat 

menyampaikan SPT tahunan atau masa 

akan dikenakan denda 100.000 bagi SPT 

tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi 
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yang masih tergolong pelanggaran ringan. 

5 Menurut saya, sanksi yang cukup berat 

merupakan salah satu sarana untuk 

mendidik Wajib Pajak. 

     

6 Menurut Saya, adanya sanksi pidana akan 

menurunkan tindakan Wajib Pajak yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

     

7 Sanksi pajak harus dikenakan kepada 

pelanggarnya tanpa toleransi. 

     

8 Saya setuju jika pengenaan sanksi atas 

pelanggaran pajak tidak dapat di 

negosiasi. 

     

9 Sanksi administratif berupa denda 50% 

dari pajak yang kurang bayar dikenakan 

apabila Wajib Pajak mengisi SPT (Surat 

Pemberitahuan) dengan tidak benar. 

     

10 Saya setuju adanya sanksi pajak yang 

berat menimbulan efek jera sehingga 

dapat meningkatkan kepatuhan pajak 

     

 

D. Tax Amnesty 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1 Saya tidak mengikuti program tax 

amnesty karena takut membayar pajak 

lebih besar dari pajak terutang 

sebelumnya. 

     

2 Tax amnesty  dapat meningkatkan 

kepatuhan saya sebagai Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban. 

     

3 Diberlakukannya tax amnesty membuat 

beban pajak terdistribusi secara adil tidak 

hanya kepada Wajib Pajak yang selama 

ini patuh pajak saja.  

     

4 Tax Amnesty dapat meningkatkan 

kepatuhan pajak dimasa yang akan 

datang. 

     

5 Tax amnesty mendorong kejujuran dalam 

pelaporan sukarela atas data harta 

     



168 
 

 
 

 

kekayaan Wajib Pajak. 

6 Tax amnesty mampu mengembalikan 

potensi pajak melalui pengungkapan harta 

Wajib Pajak yang selama ini berada diluar 

negeri / repatriasi modal Wajib Pajak. 

     

7 Tax amnesty  dapat digunakan sebagai 

alat transisi menuju sistem perpajakan 

yang baru. 

     

8 Tax Amnesty dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dimasa 

mendatang melalui perluasan basis data 

Wajib Pajak. 

     

9 Diberlakukannya Tax Amnesty dapat 

mengurangi ledakan sengketa pajak (tax 

disputes) saat diberlakukannya AEoI dan 

law enforcement ditahun 2017-2018. 

     

10 Tax amnesty dapat mendeteksi  perilaku 

tax evaders (Wajib Pajak yang tidak 

patuh). 

     

11 Diberlakukannya tax amnesty dapat 

mengurangi kecurangan membayar pajak 

yang terjadi pada ekonomi bawah tanah. 

     

12 Tax Amnesty membuat saya ingin 

mengurangi kepatuhan dimasa depan. 

     

13 Tax amnesty merupakan cara saya 

menjadi Wajib Pajak yang taat. 

     

 

 

E. Religiusitas Wajib Pajak 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1 Saya selalu sembayang secara teratur.      

2 Saya jarang menerapkan nilai-nilai agama 

dalam  menjalani kehidupan sehari-hari. 

     

3 Ajaran agama sebagai pedoman kehidupan 

saya sehari-hari. 

     

4 Kepercayaan agama tidak mempengaruhi 

pengambilan keputusan hidup saya. 

     

5 Ketika memilih pemimpin, saya akan      
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memilih pemimpin yang lebih religius. 
6 Menurut saya agama sangat penting untuk 

menjawab masalah-masalah kehidupan. 

     

7 Sebagai hamba Tuhan, saya harus mematuhi 

perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

     

8 Saya selalu menolak, apabila ada hal-hal 

yang dilarang oleh agama. 

     

9 Saya meyakini perilaku jujur dalam 

melakukan pencatatan dan pembukuan 

perpajakan adalah hal yang dibenarkan oleh 

agama. 

     

10 Saya senang mendengarkan atau menonton 

ceramah dan dialog keagamaan. 

     

11 Saya aktif mengikuti pengajian/kajian 

keagamaan untuk meningkatkan pemahaman 

agama yang saya. 

     

12 Saya tidak tertarik membaca buku 

keagamaan. 

     

13 Saya mempertimbangkan pahala dan dosa 

ketika hendak melakukan perbuatan 

kecurangan dalam membayar pajak. 

     

14 Saya takut melakukan kecurangan 

membayar pajak karena perbuatan dosa. 

     

15 Saya berperilaku patuh pajak supaya  

mendapatkan berkah dan ketenangan jiwa. 

     

16 Saya merasa berdosa apabila melakukan 

kecurangan yang berkaitan dengan pajak. 

     

17 Saya merasa mendapat peringatan dari 

Tuhan ketika berperilaku tidak patuh pajak.  

     

18 Saya merasa etis melakukan kecurangan 

pajak jika hak saya sebagai Wajib Pajak 

tidak terpenuhi. 
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Lampiran 4  Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

1. UJI VALIDITAS 

Hasil Analisis Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 

No Indikator Item Sig. (2 tiled) Signifikansi 
Ketera

ngan 

1 

Paham dan berusaha 

memahami Undang-

Undang Perpajakan. 

KWP1 0,002 <0,05 Valid 

KWP2 0,000 <0,05 Valid 

2 

Selalu mengisi 

formulir pajak dengan 

benar. 

KWP7 0,000 <0,05 Valid 

KWP8 0,000 <0,05 Valid 

3 

Selalu menghitung 

pajak dengan jumlah 

yang benar 

KWP5 0,000 <0,05 Valid 

KWP6 0,000 <0,05 Valid 

4 
Selalu membayar 

tepat pada waktunya 

KWP3 0,000 <0,05 Valid 

KWP4 0,000 <0,05 Valid 

KWP9 0,000 <0,05 Valid 

 

Hasil Analisis Uji Validitas Persepsi Kualitas Pelayanan 

No Indikator Item Sig. (2 tiled) Signifikansi 
Ketera

ngan 

1 Keandalan 

KP 1 0,000 <0,05 Valid 

KP 2 0,009 <0,05 Valid 

KP 3 0,026 <0,05 Valid 

KP 4 0,001 <0,05 Valid 

KP 5 0,039 <0,05 Valid 

KP 6 0,000 <0,05 Valid 

2 Daya Tanggap 

KP 7 0,040 <0,05 Valid 

KP 8 0,029 <0,05 Valid 

KP 9 0,000 <0,05 Valid 

KP10 0,038 <0,05 Valid 

KP11 0,002 <0,05 Valid 

KP12 0,000 <0,05 Valid 

3 Jaminan 

 KP13 0,001 <0,05 Valid 

KP14 0,019 <0,05 Valid 

KP15 0,001 <0,05 Valid 

KP16 0,000 <0,05 Valid 

KP17 0,003 <0,05 Valid 

4 Empati 

KP18 0,003 <0,05 Valid 

KP19 0,004 <0,05 Valid 

KP20 0,037 <0,05 Valid 

KP21 0,006 <0,05 Valid 
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KP22 0,001 <0,05 Valid 

KP23 0,000 <0,05 Valid 

5 Bukti fisik 

KP24 0,002 <0,05 Valid 

KP25 0,003 <0,05 Valid 

KP26 0,007 <0,05 Valid 

KP27 0,000 <0,05 Valid 

KP28 0,000 <0,05 Valid 

 

Hasil Analisis Uji Validitas Sanksi Perpajakan 

No Indikator Item 
Sig. 

 (2 tiled) 
Signifikansi 

Ketera

ngan 

1 

Sanksi pidana dikenakan 

bagi pelanggar aturan pajak 

cukup berat 

SP1 0,000 <0,05 Valid 

SP2 0,000 <0,05 Valid 

SP3 0,008 <0,05 Valid 

2 

Sanksi administratif 

dikenakan bagi pelanggar 

aturan pajak sangat ringan. 

SP4 0,002 <0,05 Valid 

SP9 0,001 <0,05 Valid 

3 

Pengenaan sanksi cukup 

berat merupakan salah satu 

sarana mendidik Wajib 

Pajak.  

SP5 0,000 <0,05 Valid 

SP6 0,000 <0,05 Valid 

  SP10 0,000 <0,05 Valid 

4 

Sanksi pidana harus 

dikenakan kepada 

pelanggarnya tanpa 

toleransi. 

  SP7 0,000 <0,05 Valid 

5 

Pengenaan sanksi atas 

pelanggaran dapat 

dinegosiasi 
  SP8 0,000 <0,05 Valid 

 

Hasil Analisis Uji Validitas Tax Amnesty 

No Indikator Item 
Sig.  

(2 tiled) 
Signifikansi 

Ketera

ngan 

1 

Wajib Pajak mau 

berpartisasi dalam 

program tax amnesty 

TA 1 0,000 <0,05 Valid 

2 

Tax amnesty  dapat 

meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak dalam 

melaksanakan 

kewajibannya. 

TA 2 0,000 <0,05 Valid 

TA 3 0,000 <0,05 Valid 

TA 4 0,000 <0,05 Valid 

3 

Tax amnesty mendorong 

kejujuran dalam 

pelaporan sukarela atas 

data  harta kekayaan 

Wajib Pajak.  

TA 5 0,000 <0,05 Valid 

 TA 6 0,000 <0,05 Valid 
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4 

Tax amnesty  dapat 

digunakan sebagai alat 

transisi menuju sistem 

perpajakan yang baru. 

TA 7 0,000 <0,05 Valid 

TA 8 0,000 <0,05 Valid 

TA 9 0,000 <0,05 Valid 

5 

Tax amnesty dapat 

mendeteksi  perilaku tax 

evaders. 

TA10 0,000 <0,05 Valid 

TA11 0,000 <0,05 Valid 

6 

Tax amnesty  dapat 

melemahkan kepatuhan 

pajak, terutama jika 

orang berharap tax 

amnesty mungkin ada 

lagi di masa depan. 

TA12 0,010 <0,05 Valid 

TA 13 0,000 <0,05 Valid 

 

Hasil Analisis Uji Validitas Religiusitas Wajib Pajak 

No Indikator Item 
Sig. 

(2 tiled) 
Signifikansi 

Ketera

ngan 

1 

Menjalani kehidupan 

sesuai ajaran yang 

dianut. 

RWP1 0,001 <0,05 Valid 

RWP2 0,000 <0,05 Valid 

RWP3 0,001 <0,05 Valid 

2 

Kepercayaan terhadap 

agama dapat 

mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

dalam hidup. 

RWP4 0,000 <0,05 Valid 

RWP5 0,002 <0,05 Valid 

RWP6 0,001 <0,05 Valid 

3 

Melaksanakan perintah 

dan menjauhi larangan 

ajaran agama yang  saya 

dianut. 

RWP7 0,001 <0,05 Valid 

RWP8 0,032 <0,05 Valid 

RWP9 0,001 <0,05 Valid 

4 

Menghabiskan waktu 

untuk mencoba 

meningkatkan 

pemahaman tentang 

agama. 

 RWP10 0,012 <0,05 Valid 

 RWP11 0,002 <0,05 Valid 

 RWP12 0,001 <0,05 Valid 

5 

Mempertimbangkan 

pahala dan dosa ketika 

hendak melakukan 

perbuatan kecurangan 

dalam membayar pajak. 

 RWP13 0,003 <0,05 Valid 

 RWP14 0,007 <0,05 Valid 

 RWP15 0,000 <0,05 Valid 

6 

Merasa berdosa apabila 

melakukan kecurangan 

yang berkaitan dengan 

pajak 

 RWP16 0,001 <0,05 Valid 

 RWP17 0,000 <0,05 Valid 

 RWP18 0,039 <0,05 Valid 
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2. UJI RELIABILITAS 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

 

 

 

 

 

PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN 

 

 

 

 

 

SANKSI PERPAJAKAN 

 

 

 

 

 

TAX AMNESTY 

 

 

 

 

 

 

RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,807 ,824 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

,901 ,904 28 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

,855 ,862 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

,929 ,936 13 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

,848 ,870 18 
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Lampiran 5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pajak 

No Interval skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

1 41-48 25 25% Sangat Patuh 

37,43 (P) 

2 33-40 65 65% Patuh 

3 25-32 10 10% Cukup Patuh 

4 17-24 0 0% Kurang Patuh 

5 9-16 0 0% Sangat Tidak patuh 

Jumlah 100 100% 

  

      Nilai Rata-Rata Per Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

1 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,9 23 23% Sangat Patuh 

8,56 (P) 

7,4-9,1 69 69% Patuh 

5,6-7,3 8 8% Cukup Patuh 

3,8-5,5 0 0% Tidak Patuh 

2-3,7 0 0% Sangat Tidak patuh 

Jumlah 100 100%   

2 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,9 24 24% Sangat Patuh 

8,47(P) 

7,4-9,1 64 64% Patuh 

5,6-7,3 12 12% Cukup Patuh 

3,8-5,5 0 0% Tidak Patuh 

2-3,7 0 0% Sangat Tidak patuh 

Jumlah 100 100%   

3 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,9 25 25% Sangat Patuh 

8,44(P) 

7,4-9,1 60 60% Patuh 

5,6-7,3 14 14% Cukup Patuh 

3,8-5,5 1 1% Tidak Patuh 

2-3,7 0 0% Sangat Tidak patuh 

Jumlah 100 100%   

4 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 17 17% Sangat Patuh 

11,96 (P) 

10,8-13,3 60 60% Patuh 

8,2-10,7 22 22% Cukup Patuh 

5,6-8,1 1 1% Tidak Patuh 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak patuh 

Jumlah 100 100%   
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Distribusi Frekuensi Persepsi Kualitas Pelayanan 

No Interval skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

1 120-142 12 12% Sangat Baik 

102,97  (B) 

2 97-119 53 53% Baik 

3 74-96 34 34% Cukup Baik 

4 51-73 1 1% Tidak Baik 

5 28-50 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%     

      Nilai Rata-Rata Per Indikator Persepsi Kualitas Pelayanan 

1 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

26-30 9 9% Sangat Baik 

21,36 (B) 

21-25 47 47% Baik 

16-20 43 43% Cukup Baik 

11-15 1 1% Tidak Baik 

6-10 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%   

2 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

26-30 14 14% Sangat Baik 

21,97 (B) 

21-25 52 52% Baik 

16-20 29 29% Cukup Baik 

11-15 5 5% Tidak Baik 

6-10 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%   

3 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

21,8-25,9 13 13% Sangat Baik 

19,19 (B) 

17,6-21,7 64 64% Baik 

13,4-17,5 23 23% Cukup Baik 

9,2-13,3 0 0% Tidak Baik 

5-9,1 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%   

4 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

26-30 15 15% Sangat Baik 

21,88 (B) 

21-25 47 47% Baik 

16-20 32 32% Cukup Baik 

11-15 6 6% Tidak Baik 

6-10 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%   

5 
Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

21,8-25,9 14 14% Sangat Baik 18,57 (B) 
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17,6-21,7 49 49% Baik 

13,4-17,5 30 30% Cukup Baik 

9,2-13,3 7 7% Tidak Baik 

5-9,1 0 0% Sangat Tidak Baik 

Jumlah 100 100%   

 

Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan 

No Interval skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

1 46-54 1 1% Sangat Tinggi 

34,02 (S) 

2 37-45 32 32% Tinggi 

3 28-36 55 55% Sedang 

4 19-27 12 12% Rendah 

5 10-18 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%     

      Nilai Rata-Rata Per Indikator Sanksi Perpajakan 

1 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 6 6% Sangat Tinggi 

10,6 (S) 

10,8-13,3 41 41% Tinggi 

8,2-10,7 42 42% Sedang 

5,6-8,1 11 11% Rendah 

3-5,5 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

2 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,9 3 3% Sangat Tinggi 

6,43 (S) 

7,4-9,1 26 26% Tinggi 

5,6-7,3 41 41% Sedang 

3,8-5,5 29 29% Rendah 

2-3,7 1 1% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

3 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 9 9% Sangat Tinggi 

10,44 (T) 

10,8-13,3 40 40% Tinggi 

8,2-10,7 33 33% Sedang 

5,6-8,1 17 17% Rendah 

3-5,5 1 1% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

4 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

5 10 10% Sangat Tinggi 
3,25 (T) 

4 35 35% Tinggi 
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3 32 32% Sedang 

2 16 16% Rendah 

1 7 7% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

5 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

5 13 13% Sangat Tinggi 

3,3 (S) 

4 32 32% Tinggi 

3 32 32% Sedang 

2 18 18% Rendah 

1 5 5% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

 

Distribusi Frekuensi Tax Amnesty 

No Interval skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

1 57-67 9 9% Sangat Tinggi 

48,5 (T) 

2 46-56 63 63% Tinggi 

3 35-45 25 25% Sedang 

4 24-34 3 3% Rendah 

5 13-23 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%     

      Nilai Rata-Rata Per Indikator Tax Amnesty 

1 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

5 13 13% Sangat Tinggi 

3,69 (T) 

4 53 53% Tinggi 

3 0 0% Sedang 

2 0 0% Rendah 

1 100 100% Sangat Rendah 

Jumlah 166 100%   

2 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 3 3% Sangat Tinggi 

11,05 (T) 

10,8-13,3 64 64% Tinggi 

8,2-10,7 27 27% Sedang 

5,6-8,1 5 5% Rendah 

3-5,5 1 1% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

3 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,2 10 10% Sangat Tinggi 

7,81 (T) 7,4-9,1 64 64% Tinggi 

5,6-7,3 24 24% Sedang 
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3,8-5,5 2 2% Rendah 

2-3,7 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

4 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 12 12% Sangat Tinggi 

11,36 (T) 

10,8-13,3 59 59% Tinggi 

8,2-10,7 25 25% Sedang 

5,6-8,1 4 4% Rendah 

3-5,5 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

5 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,2 5 5% Sangat Tinggi 

7,55 (T) 

7,4-9,1 63 63% Tinggi 

5,6-7,3 28 28% Sedang 

3,8-5,5 3 3% Rendah 

2-3,7 1 1% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

6 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

9,2-10,2 5 5% Sangat Tinggi 

7,04 (S) 

7,4-9,1 35 35% Tinggi 

5,6-7,3 54 54% Sedang 

3,8-5,5 6 6% Rendah 

2-3,7 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 100 100%   

 

Distribusi Frekuensi Religiusitas Wajib Pajak 

No Interval skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

1 92-78 29 29% Sangat Religius 

71,55 (R) 

2 63-77 55 55% Religius 

3 48-62 15 15% Cukup Religius 

4 33-47 1 1% Tidak Religius 

5 18-32 0 0% 

Sangat Tidak 

Religius 

    100 100%     

 

 

 

    Nilai Rata-Rata Per Indikator Religiusitas Wajib Pajak 

1 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

15,9-13,4 33 33% Sangat Religius 
12,35 (R) 

10,8-13,3 51 51% Religius 
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8,2-10,7 15 15% Cukup Religius 

5,6-8,1 1 1% Tidak Religius 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   

2 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 27 27% Sangat Religius 

12 (R) 

10,8-13,3 50 50% Religius 

8,2-10,7 19 19% Cukup Religius 

5,6-8,1 4 4% Tidak Religius 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   

3 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 42 42% Sangat Religius 

12,7 (R) 

10,8-13,3 43 43% Religius 

8,2-10,7 14 14% Cukup Religius 

5,6-8,1 1 1% Tidak Religius 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   

4 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 21 21% Sangat Religius 

11,57 (R) 

10,8-13,3 43 43% Religius 

8,2-10,7 34 34% Cukup Religius 

5,6-8,1 2 2% Tidak Religius 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   

5 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 18 18% Sangat Religius 

11,74 (R) 

10,8-13,3 59 59% Religius 

8,2-10,7 15 15% Cukup Religius 

5,6-8,1 7 7% Tidak Religius 

3-5,5 1 1% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   

6 

Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori Rata-Rata 

13,4-15,9 12 12% Sangat Religius 

11,19 (R) 

10,8-13,3 48 48% Religius 

8,2-10,7 33 33% Cukup Religius 

5,6-8,1 7 7% Tidak Religius 

3-5,5 0 0% Sangat Tidak Religius 

Jumlah 100 100%   
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Lampiran 6 Hasil Penelitian 

 

Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KWP 100 31,00 45,00 37,4300 3,77727 

KP 100 72,00 137,00 102,9700 14,24565 

SP 100 21,00 46,00 34,0200 5,55774 

TA 100 32,00 62,00 48,5000 6,53120 

RWP 100 40,00 88,00 71,5500 9,27185 

Valid N (listwise) 100     

 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,09093612 

Most Extreme Differences 

Absolute ,096 

Positive ,096 

Negative -,039 

Kolmogorov-Smirnov Z ,958 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,318 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 17,877 3,086  5,794 ,000   

KP ,000 ,026 -,001 -,007 ,994 ,730 1,369 

SP ,055 ,065 ,080 ,834 ,406 ,761 1,314 

TA ,151 ,063 ,262 2,394 ,019 ,590 1,695 

RWP ,145 ,040 ,356 3,616 ,000 ,727 1,376 

a. Dependent Variable: KWP 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,297 1,635  ,182 ,856 

KP -,003 ,014 -,029 -,247 ,806 

SP ,052 ,035 ,173 1,504 ,136 

TA ,013 ,033 ,052 ,400 ,690 

RWP ,003 ,021 ,017 ,144 ,886 

a. Dependent Variable: absUT 

 

Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 466,675 4 116,669 11,718 ,000
b
 

Residual 945,835 95 9,956   

Total 1412,510 99    

a. Dependent Variable: KWP 

b. Predictors: (Constant), RWP, SP, KP, TA 
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Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,877 3,086  5,794 ,000 

KP ,000 ,026 -,001 -,007 ,994 

SP ,055 ,065 ,080 ,834 ,406 

TA ,151 ,063 ,262 2,394 ,019 

RWP ,145 ,040 ,356 3,616 ,000 

a. Dependent Variable: KWP 

 

 

 

Uji Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,575
a
 ,330 ,302 3,15534 

a. Predictors: (Constant), RWP, SP, KP, TA 

b. Dependent Variable: KWP 

 

 

 

 

 




