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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Anggraeni (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan 

fasilitas perpajakan sunset policy terhadap tingkap kepatuhan wajib pajak. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini pemanfataan fasilitas perpajakan sunset policy. 

Hasil penelitian ini adalah sunset policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Ardani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan sunset 

policy terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis  

Yuridis normatif dan yuridis empiris. Variabel dependen yang digunakan adalah 

kepatuhan wajib pajak dan variabel independen dalam penelitian ini kebijakan 

sunset policy. Hasil penelitian ini adalah kebijakan sunset policy berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Soraya (2010) melakukan penelitian tentang penerapan sunset policy dalam 

meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan 

pajak pratama jakarta cilandak. Teknik analisis data menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan sunset 

policy dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak pribadi. 

Ngadiman & Huslin (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sunset 

policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik 
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analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen 

dalam penelitian ini adalah sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak. Hasil 

penelitian ini adalah sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tax 

amnesty berpengaruh positif dan signifikan, dan sanksi pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Oentari & Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 

pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode regresi berganda. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel independen dalam penelitian 

ini adalah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan 

pajak, dan sanksi pajak. Hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi 

tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

regresi linier berganda. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah persepsi 

tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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Suciningsih et al. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya 

pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal dengan 

analisis jalur. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan 

kepatuhan wajib pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan berdampak 

psositif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Utami (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini 

adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Imam (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan, 

kualitas pelayanan, dan penerapan system administrasi perpajakan modern terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode regresi linier berganda. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

kepatuhan wajib pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi 

perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan system administrasi perpajakan 
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modern. Hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Atribusi 

Teori atribusi dikemukakan oleh Kelley (1972) merupakan perkembangan 

dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958). Teori ini menegaskan bahwa 

ketika individu menilai perilaku seseorang, individu tersebut berusaha menentukan 

apakah perilaku tersebut dipengaruhi secara internal atau eksternal (Robbins & 

Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang 

diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku 

yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat 

dari faktor-faktor luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku 

demikian oleh situasi. 

Robbins & Judge (2008) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyebab perilaku secara internal atau eksternal : 

a. Kekhususan 

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan 

perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila 

perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. 

Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut 

disebabkan secara eksternal. 
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b. Konsensus 

Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi 

yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka 

perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi 

maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 

c. Konsistensi  

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara yang 

sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara 

internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut 

disebabkan secara eksternal. 

Teori atribusi relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan 

wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian 

terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seorang untuk membuat penilaian mengenai 

orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain 

tersebut (Jatmiko, 2006). 

2. Teori Pembelajaran Sosial 

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Bandura (1977). Teori ini 

menegaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman 

langsung (Robbins & Judge, 2008). Proses dalam pembelajaran sosial untuk 

menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi : 
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a. Proses perhatian, yaitu proses individu mengenali dan mencurahkan perhatian 

terhadap sebuah model. 

b. Proses penahanan, yaitu proses individu mengingat tindakan suatu model 

setelah model tersebut tidak lagi tersaji. 

c. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan 

menjadi tindakan. 

d. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang 

dicontohkan jika tersedia insentif positif atau negatif. 

Teori pembelajarn sosial relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Teori ini diadopsi 

untuk menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan 

melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan 

pengalaman langsungnya, pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk membantu 

pembangunan di wilayahnya. 

3. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk 

dan patuh pada aturan. Menurut Keputusan Menteri No.544/KMK.04/2000, wajib 

pajak patuh adalah sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua 

tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
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c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling 

banyak lima persen. 

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) indikator yang digunakan untuk 

mengukur kepatuhan wajib pajak ialah, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, dan 

melakukan perhitungan yang sesuai, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak 

pernah menerima surat teguran. 

4. Sunset Policy 

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak 

berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun pasal 37A Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A (Dirjen Pajak, 2007)  

Ayat 1: “Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
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mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” 

Ayat 2:   “Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun 

setelah berlakunya. Undan-undang ini diberikan penghapusan sanksi 

administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak 

sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan 

pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang 

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak 

tidak benar atau menyatakan lebih bayar.” 

Program Sunset Policy memberikan kelonggaran kepada wajib pajak. 

kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. 

Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum 

masa pelaksanaan program Sunset Policy diharuskan untuk memanfaatkan program 

tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 

2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.  
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b. Sanksi Perpajakan terkait Program Sunset Policy  

Bentuk Pelanggaran : Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak 

memiliki NPWP).  

Sanksi : (Pasal 39) Sanksi Administrasi : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar; Sanksi pidana: Pidana penjara paling 

singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.  

Bentuk Pelanggaran : Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.  

Sanksi : (Pasal 7) Sanksi administrasi : Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; Denda sebesar Rp 100.000 untuk 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.  

Bentuk Pelanggaran: Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada 

kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang 

pajak menjadi lebih besar.  

Sanksi : (Pasal 8) Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar 

dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan 

tanggal pembayaran.  

Bentuk Pelanggaran : Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri 

mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. (Sudah dilakukan pemeriksaan 

namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak)  
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Sanksi : (Pasal 8) Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar 

Bentuk pelanggaran ; Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan 

kesadaran sendiri mengungkapan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang 

bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan).  

Sanksi : Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar .  

Bentuk pelanggaran :Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal 

jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan).  

Sanksi : (Pasal 9) Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya 

batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran 

dilakukan. Sumber: (www.pajak.go.id) 

Sunset Policy Jilid II diterapkan pemerintah tepatnya pada bulan Mei 2015. 

Kebijakan ini untuk menyempurnakan Sunset Policy sebelumnya, perbedaannya 

adalah sebagai berikut: 

a.  Sunset Policy jilid I penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa 

bunga berlandaskan Pasal 37A UU KUP, sedangkan Sunset Policy Jilid II 

penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. 

b. Sunset Policy Jilid I dalam pemberian sanksi administrasi dilakukan dengan 

KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada Sunset Policy Jilid II STP atas 

sanksi administrasi akan tetap diterbitkan dan akan dihapuskan setelah KPP 

menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak. 

http://www.pajak.go.id/
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c. Sunset Policy Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT berdasarkan asas 

kesukarelaan Wajib Pajak, sedangkan dalam Sunset Policy Jilid II terdapat 

dua asas, yaitu sukarela dan keharusan.  

5. Tax Amnesty 

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok 

pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu 

tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang 

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut 

hukuman pidana (Ngadiman & Huslin, 2015). Tax Amnesty menurut Undang-

Undang No. 11 Tahun 2016 ialah: 

Ayat 1: “Pengampunan Pajak adalah adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi peprajakan dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta 

dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.” 

Kebijakan Tax Amnesty sebelumnya pernah diterapkan di Indonesia pada 

tahun 1984. Implementasi tax amnesty maupun sunset policy sekalipun secara 

psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar 

pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian 

mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut 

karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul 

kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak 
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patuh, sehingga tax amnesty tidak akan menyinggung para wajib pajak yang taat 

membayar pajak. Selain itu, pola tax amnesty seperti model sunset policy hanya 

bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak 

tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya 

dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% 

(satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal 

ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 

10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung 

jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal 

ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. 

Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2000), bahwa besarnya 

persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy), di negara maju 

dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di 

negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi 

bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat 

pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria 

penyelundupan pajak (tax evasion). 
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Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh 

para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini 

mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi.Peningkatan kegiatan ekonomi bawah 

tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara 

karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk 

membiayaai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan 

kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali 

pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui 

program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty). 

6.  Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 

yang melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam 

sanksi, yaitu : 

a. Sanksi administrasi, sanksi ini berupa sanksi administrasi denda, sanksi 

administrasi bunga dan sanksi administrasi kenaikan.  

b. Sanksi pidana, sanksi ini berupa sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana 

penjara. 

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan Merupakan 

jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 
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merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

Selain itu menurut Devano & Rahayu (2006) sanksi perpajakan terdiri dari 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila 

wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan 

dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. 

Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. 

C. Kerangka Pemikiran 

Wajib pajak akan berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya apabila wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy, 

wajib pajak dapat pengampunan pajak dari harta  yang tersimpan diluar negeri, dan 

adanya pengenaan sanksi tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan uraian 

diatas, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut : 

   Gambar 2.1 

 

    H1  

    H2 

    H3 

 

 

 

Tax Amnesty 

Sanksi Pajak 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Sunset Policy 
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D. Perumusan Hipotesis 

1.     Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan teori atribusi, sunset policy merupakan penyebab eksternal yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat 

belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai program sunset 

policy.  

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai 

melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya (Soraya, 2010).  

Anggraeni (2011) mengatakan bahwa hasil penelitian mendapatkan  

penerapan sunset policy dapat dinilai secara positif oleh wajib pajak. Oleh wajib 

pajak penerapan sunset policy dinilai dapat meningkatkan kesadaran membayar 

pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya Sunset Policy masih relatif 

rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya Sunset Policy yang ternyata 

cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah wajib 

pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya surat ketetapan pajak dan meningkatnya 

Tax Ratio (Ardani, 2010).  

Sunset Policy diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan wajib pajak atas program 
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sunset policy, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian diatas, 

maka dapat diajukan hipotesis yang pertama sebagai berikut: 

H1 : Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

2. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan teori atribusi, tax amnesty  merupakan penyebab eksternal yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat 

belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai program tax 

amnesty. 

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok 

pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu 

tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang 

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut 

hukuman pidana (Ngadiman & Huslin, 2015).  

Ngadiman & Huslin (2015) menyatakan bahwa tax amnesty dapat 

mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab 

itu, tax amnesty diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Kebijakan tax amnesty menguntungkan bagi wajib pajak yang selama ini tidak 

melaporkan asetnya secara berkala.  

Tax amnesty diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan wajib pajak atas program tax 
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amnesty, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka 

diajukan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 : Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdsasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal 

yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku 

kepatuhan wajib pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan 

teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan 

pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak 

kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. 

Imam (2014) mengatakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, 

maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak menganduing unsur 

pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. 

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib 

pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak maka akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal wajib pajak (Fuadi 

& Mangoting, 2013). Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan 

semakin merugikan wajib pajak segingga wajib pajak akan lebih memilih untuk 
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patuh meaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Imam (2014) 

dan Fuadi dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Sanksi pajak diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka 

kepatuhan wajib pajak menignkat. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan 

hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

 


