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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penenlitian Terdahulu 

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut digunakan untuk 

membantu pihak-pihak terkait sebagai upaya peningkatan kinerja. Di 

bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil penelitian terdahulu 

tentang kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

1 Putri dan Jati, 2012 Faktor-faktor 

yang 

memengaruhi 

kepatuhan Wajib 

Pajak dalam 

membayar Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di 

Denpasar  

Kesadaran Wajib 

Pajak, kewajiban 

moral, kualitas 

pelayanan pajak, dan 

sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

 

2 Sari dan Susanti, 

2013 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak 

dalam membayar 

pajak kendaraan 

bermotor (pkb) 

di unit pelayanan 

pendapatan 

provinsi (uppp) 

kabupaten seluma 

pemahaman sistem 

pemungutan pajak, 

kualitas pelayanan, 

tingkat pendidikan, 

tingkat penghasilan, 

persepsi sanksi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

3 Susilawati dan 

Budiartha, 2013 

Pengaruh 

kesadaran wajib 

pajak, 

pengetahuan 

pajak, sanksi 

perpajakan dan 

Kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan 

pajak, sanksi 

perpajakan dan 

akuntabilitas 

pelayanan publik 
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akuntabilitas 

pelayanan publik 

pada kepatuhan 

wajib pajak 

kendaraan 

bermotor 

berpengaruh positif 

pada kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor  

4 Irianingsih, Eka 

(2015) 

Pengaruh 

kesadaran wajib 

pajak, pelayanan 

fiskus 

dan sanksi 

administrasi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor (PKB) 

(tudi di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

SAMSAT 

Sleman) 

Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif 

pada kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor, 

sedangkan pelayanan 

fiskus dan sanksi 

administrasi pajak 

berpengaruh negatif 

pada kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor  

5 Fermatasari, Dewi 

(2013) 

Pengaruh 

pengetahuan pajak 

dan sanksi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

pengetahuan pajak dan 

sanksi pajak 

berpengaruh positif 

pada kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak. 

6 Indrawan, Daud 

(2014) 

Pengaruh 

pengetahuan dan 

pemahaman, 

efektifitas sistem 

perpajakan, dan 

pelayanan fiskus 

terhadap kemauan 

membayar pajak 

dengan kesadaran 

membayar pajak 

sebagai variabel 

intervening. (Studi 

Empiris pada KPP 

Pratama 

Bangkinang) 

Pengetahuan dan 

pemahaman akan 

peraturan perpajakan, 

efektifitas sistem 

perpajakan, serta 

kualitas pelayanan 

fiskus membuat wajib 

pajak semakin sadar 

akan pentingnya 

membayar pajak 

sehingga kemauan 

wajib pajak membayar 

pajak meningkat. 

7 Ariska, Elia Yuni Faktor- faktor Kesadaran Wajib 
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(2016) yang 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

Membayar pajak 

kendaraan 

bermotor (studi 

kasus di Satuan 

Administrasi 

Manunggal Satu 

Atap Patrang 

Kabupaten 

Jember) 

Pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di SAMSAT 

Patrang, sedangkan 

sanksi 

Perpajakan dan 

pelayanan pegawai 

berpengaruh 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di SAMSAT 

Patrang. 

8 Mutia, Sri Putri tita 

(2014) 

Pengaruh sanksi 

perpajakan, 

kesadaran 

perpajakan, 

pelayanan fiskus, 

dan tingkat 

pemahaman 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi (Studi 

Empiris pada 

wajib pajak orang 

pribadi yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Padang) 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan dan 

positif  pada sanksi 

perpajakan,  

kesadaran perpajakan,  

pelayanan fiskus,  

tingkat pemahaman  

kepatuhan wajib pajak  

 

 

 

9 Nugraha, Aditya 

Iwan Rizki (2015) 

Pengaruh kualitas 

pelayanan pajak 

kenadaraan 

bermotor terhadap  

kepatuhan wajib 

pajak membayar 

pajak kendaraan 

bermotor 

Pengaruh kualitas 

pelayanan pajak 

kenadaraan bermotor 

terhadap  kepatuhan 

wajib pajak membayar 

pajak kendaraan 

bermotor 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Atribusi 
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Teori ini dikembangkan oleh Heider (Suartana, 2010:181) yang 

menyatakan “bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi 

antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang… dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-

faktor yang berasal dari luar….”  

Robbins (2008:177) menyimpulkan sebagai berikut.  

“Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang 

diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku 

yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat-akibat dari 

sebab luar; yaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku 

demikian oleh situasi”. 

Alasan pemilihan teori ini adalah Ada beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi seseorang untuk membayar pajak, baik secara internal 

maupun eksternal. Perilaku yang dapat memengaruhi secara internal 

adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang 

individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai 

akibat dari sebab-sebab luar; dimana individu tersebut dianggap telah 

dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Jadi teori atribusi sangat 

relevan untuk menerangkan maksud tersebut. 

2. Pajak daerah 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011:12). Beberapa pengertian atau 

istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:  

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan san 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

b. Pajak daerah, yang seharusnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daarah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
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d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak. 

e. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah.  

3. Jenis Pajak 

Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 

sebagai berikut.  

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:  

1) Pajak Kendaraan Bermotor;  

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 
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8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

4. Pajak kendaraan bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang 

termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012 : 33-39) 

objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan 

dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. pengertian kendaraan 

bermotor adalah : 

a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan 

di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan 

di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai 

dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).  

b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, 

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

5.  Kepatuhan wajib pajak 
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Menurut Gunandi yang dikutip oleh Sari (2013), Tax Compliance 

atau kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan 

ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun 

administrasi. 

Menurut Rustyaningsih (2011), Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain : 

1) Pemahaman terhadap sistem Self Assessment. 

2) Kualitas pelayanan perpajakan. 

3) Tingkat pendidikan. 

4) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 

Sedangkan menurut Putri (2012), Kepatuhan wajib pajak 

dipengahuri oleh: 

1) Kesadaran wajib pajak 

2) Kewajiban moral 

3) Kualitas pelayanan perpajakan. 

4) Sanksi perpajakan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 

seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut.  

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
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2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak; 

3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

6.  Kesadaran wajib pajak 

Menurut Muliari yang dikutip oleh Susiawati (2013), Kesadaran 

wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi 

kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan Muliari (2012). Sedangkan menurut Lestari 

(2016) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan 

benar dan sukarela.  

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara 

lain:  

1) realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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2) semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.  

3)  rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak. 

4)  tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah 

pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan. 

7. Pengetahuan perpajakan  

Menurut Andriani yang dikutip oleh Fermatasari (2013), 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan 

mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak 

yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif 

pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai 

dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.  

Menurut Widayanti  yang dikutip oleh Ilhamsyah (2016), hal-hal 

yang mencangkup pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:  

1) Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai 

seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan 

dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika 

mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang 

wajib pajak. 

2) Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk 

mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah 

memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya. 
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3) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak 

yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanski 

pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika 

melalaikan kewajibanya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan 

mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan 

kewajibannya dengan baik. 

4) Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. 

Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang 

berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak 

terhutangnya sendiri dengan baik dan benar. 

5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang 

di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan 

dilaksanakan oleh KPP.  

6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang 

didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh 

mereka 

8. Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Menurut Boediono yang dikutip oleh Sari (2013), pelayanan 

adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta 

kepuasan dan keberhasilan”. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai 

berikut : 
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a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah dibidang pelayanan umum. 

b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih 

berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). 

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, damn peran serta 

masyarakat dalampembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lain. 

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu 

keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualiatas 

pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan 

yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, 

kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh. 

9. Sanksi perpajakan 

Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 

agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.  

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, 

yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap 

pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi 
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administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada 

pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai 

berikut.  

1. Sanksi Administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga 

dan kenaikan. 

2. Sanksi Pidana 

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir 

atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan 

dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut. 

a. Denda Pidana 

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 

diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar 

ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana 

selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang 

diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga 

yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak 

pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. 

b. Pidana kurungan 

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana 

yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib 

Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan 
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kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang 

diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya 

ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan 

pidana kurungan selama-lamanya sekian. 

c. Pidana Penjara 

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, 

merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara 

diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak 

ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun hanya kepada 

pejabat dan kepada Wajib Pajak. 

C. Kerangka analisis 

Penelitian ini menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan perpajak, kualitas pelayanan perpajakan , sanksi perpajakan 

dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi 

perpajakan diduga dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Gambar akan 

menyajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini. 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Kesadaran Wajib Pajak Dapat Digunakan Untuk Memprediksi 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider yang 

mengargumentasikan kekuatan internal (internal forces) menjadi salah 

satu faktor yang menentukan perilaku seseorang, kekuatan internal  

yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.  

Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan 

wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik 

seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan 

hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran 

wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2012) 

sejalan dengan Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar, sehingga dirumuskan hipotesis:  

H1 : kesadaran wajib pajak dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak 
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2. Pengetahuan Perpajakan Dapat Digunakan Untuk Memprediksi 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab kepatuhan 

wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib 

pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep 

ketentuan umum di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak 

mengenai ketentuan umum perpajakan berkaitan dengan persepsi 

wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran 

membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib 

pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib tidak memiliki 

pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib 

tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fermatasari 

(2013) sejalan dengan Indrawan (2014) menunjukkan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, sehingga 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Pengetahuan perpajakan dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak 
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3. Kualitas Pelayanan Pajak Dapat Digunakan Untuk Memprediksi 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider juga 

mengargumentasikan kekuatan eksternal (eskternal forces) menjadi 

salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. kekuatan 

internal  yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar.  

Salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan 

wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas 

terkait terhadap wajib pajak. Pelayanan adalah suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan 

keberhasilan. Pelayanan yang diberikan oleh petugas selama proses 

perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan 

yang melibatkan petugas dan wajib pajak membuat pelayanan yang 

diberikan oleh petugas turut membentuk sikap (atitude) wajib pajak 

dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan oleh petugas, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang 

positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan yang 

diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada 

pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung 

jawab membayar pajak. 
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Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha (2015) 

sejalan dengan Ariska (2016) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan pajak berpengaruh positif pada Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor di SAMSAT Patrang, sehingga dapat dirumuskan  hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : kualitas pelayanan pajak dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak 

4. Sanksi Perpajakan Dapat Digunakan Untuk Memprediksi Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Faktor eksternal lainnya yang menjadi penyebab kepatuhan 

wajib pajak adalah Sanksi perpajakan.  

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi 

perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan 

memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa 

tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin 

berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan 

wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, 

sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan. 
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Penelitian yang dilakukan Mutia (2014) sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh positif pada Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor, sehingga dapat dirumuskan  hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Sanksi perpajakan dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak 


