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BAB II 

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Aviana & Sadjiarto (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan 

usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak restoran, penghasilan 

atau omset, dan sanksi pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto. Sedangkan faktor pemeriksaan, 

relasi sosial, dan persaingan usaha sesama wajib pajak restoran tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak di Mojokerto. 

 Jaya & Jati (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran, 

kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib 

pajak restoran. Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 

Artinya peningkatan kesadaran dari wajib pajak, kualitas pelayananan, 

pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar 

pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 

 Kumalayani et al (2016) melakukan penelitian terhadap analisis pengaruh 

pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, dan kemudahan administrasi pajak 
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terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di kabupaten Badung. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemahaman peraturan pajak, penerapan 

kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten 

Badung. Pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Badung. Pemahaman peraturan pajak secara tidak langsung melalui 

kemudahan administrasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran, dan penerapan kebijakan pajak 

secara tidak langsung melalui kemudahan administrasi pajak juga berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten 

Badung. Sehingga kedua variabel tersebut termasuk hubungan partial mediasi. 

Penelitian - penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh 

kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, omzet, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Menurut Aviana & Sadjiarto (2014) 

bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak restoran, hal ini terlihat dari hasil penelitiannya yang menunjukkan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran. Jaya & Jati (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran. Pemahaman peraturan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

restoran. Hasil penelitian dari Aviana & Sadjiarto (2014) serta Kumalayani et al 

(2016) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Aviana & Sadjiarto 

(2014) juga menunjukkan bahwa tingkat omzet/penghasilan dari wajib pajak 

restoran juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran. Serta sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh secara positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran yang dapat dilihat dari hasil penelitian Aviana & 

Sadjiarto (2014) serta Kumalayani et al (2016). 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Theory of Planned Behavior 

Menurut Nugroho (2012) dalam Theory of Planned Behavior 

(TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat 

untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 

tiga faktor penentu yaitu :  

a. normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation 

comply),  

b. behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strenght and outcome evaluation),  

c. control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control 

beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 
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Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku 

ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara 

berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap 

suatu objek, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang 

dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subyektif (subyektif 

norm) dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau 

kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2 dalam Nugroho, 

2012). 

Theory Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut 

berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki 

keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu 

menyelenggarakan pembangunan negara. Dan wajib pajak yang paham akan 

peraturan perpajakannya secara jelas akan memiliki keyakinan bahwa sudah 

memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan benar. 

Sanksi pajak dan omzet terkait dengan control beliefs. Sanksi 

pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan 

perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi 

wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku 

wajib pajak untuk taat pajak. Tingkat omzet/penghasilan wajib pajak juga 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada 
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waktunya dan memiliki keterkaitan terhadap kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.2.2 Pajak 

  Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

invetsment (Resmi, 2014;1). Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S,H. adalah : 

  “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

  S. I. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Resmi (2004;2) 

menarik kesimpulan bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak 

tersebut seperti : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 
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2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

 

2.2.3 Pajak Daerah 

  Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah 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.  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

 

2.2.4 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak 

Kabupaten atau Kota : 
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Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor, 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

4. Pajak Air Permukaan, 

5. Pajak Rokok. 

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

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, 

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 

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. 

Pemerintah Daerah tidak dapat memungut jenis pajak yang telah ditetapkan 

jika dirasa potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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2.2.5 Pajak Restoran 

Salah satu bentuk pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak 

restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang 

pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik/pengusaha 

restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan 

hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan 

hasil pajak tersebut (Siregar et al, 2012).  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh Restoran. Yang dimaksud dengan Restoran adalah 

fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. Pajak atas Hotel dan Restoran dipisahkan 

menjadi dua jenis yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. 

 

2.2.6 Objek Pajak Restoran 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran menyatakan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun 

ditempat lain merupakan bentuk dari pelayanan yang disediakan restoran. 
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Tidak termasuk objek pajak restoran jika pelayanan yang disediakan restoran 

yang nilai penjualannya kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ 

bulan, kantin yang khusus menyediakan makanan dan/atau minuman untuk 

perkatoran/sekolah milik swasta/pemerintah, dan pedagang kaki lima (PKL). 

 

2.2.7 Subjek dan Wajib Pajak Restoran 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran menyatakan bahwa Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 

badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan 

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran. 

Siahaan (2009:330) dalam Memah (2013) juga menyatakan pada 

pajak restoran, orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau 

minuman dari restoran merupakan subjek pajak restoran. Sedangkan yang 

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah 

makan 

  

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif 
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pajak restoran untuk rumah makan, kafetaria, dan kantin sebesar 10% dari 

jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, sedangkan untuk warung 

dan jasa boga/catering dikenakan sebesar 5%. Besarnya pokok pajak restoran 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan 

dasar pengenaan pajak restoran. 

 

2.2.9 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran Pasal 16 bahwa tata cara pemungutan pajak restoran 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

3. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

4. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada 

Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa 

pajak. 

5. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

6. Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB 

dan/atau SKPDKBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
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2.2.10 Kepatuhan Wajib Pajak  

  Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Daring (Dalam Jaringan/Online) adalah suka menurut (perintah dan 

sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. 

Sedangkan kepatuhan memiliki artian sifat patuh; ketaatan. Siat & Toly (2013) 

mendefinisikan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau 

organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Nurmantu (2003, 86), terdapat dua macam kepatuhan 

yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah 

suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam 

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

Cara Perpajakan. 

  Kepatuhan wajib pajak restoran menururt Arviana & Sadjiarto 

(2014) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Pajak restoran dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

2. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengisi dan membayar 

menggunakan SPTPD. 

3. Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri. 
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4. Wajib mengisi SPTPD setiap akhir bulan dan harus di tandatangani. 

5. Wajibpajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah 

daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

6. SPTPD sekurang-kurangnya memuat data wajib pajak; alamat wajib pajak; 

jenis usaha; peralatan yang digunakan; jumlah omset dan pajak 

terutangnya; dan fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran. 

 

2.2.11 Kesadaran Wajib Pajak 

  Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, 

termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Manalu, 2016).  

  Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa tingkat 

kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu 

sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib 

pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran 

perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 

(Suyatmin, 2004). 

Kesadaran wajib pajak restoran menururt Arum (2012) dapat diukur 

dengan indikator sebagai berikut : 

1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan. 

2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran ummum pelaksanaan 

fungsi pemerintah. 
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3. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. 

4. Kewajiban sebagai warga negara. 

 

2.2.12 Pemahaman Peraturan Perpajakan 

  Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib 

pajak akan cenderung menjadi tidak taat terhadap peraturan perpajakan jika 

wajib pajak tidak memahaminya secara jelas. Bahwa semakin paham wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak 

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan 

mereka (Hardiningsih, 2011).  

  Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi 

pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya 

perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 

(2005) dalam Syahril (2013)). 

  Pemahaman peraturan wajib pajak restoran menururt Arviana & 

Sadjiarto (2014) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Besarnya tarif pajak restoran. 

2. Dasar Pengenaan Pajak restoran. 

3. Tata cara mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 

4. Batas akhir untuk melapor dan menyetor pajak restoran. 
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5. Mekanisme mengitung, menyetor dan melaporkan pajak restoran. 

6. Penghitungan pajak restoran tidak sulit. 

7. Mengetahui adanya sanksi perpajakan (kenaikan, bunga, dan pidana). 

 

2.2.13 Sanksi Perpajakan 

  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 agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting akibat dari 

pemerintah lndonesia yang telah memilih untuk menerapkan self assessment 

system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009: 56 

dalam Winerungan, 2013). 

  Sanksi perpajakan dianggap akan lebih merugikan sehingga wajib 

pajak akan lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi 

perpajakan yang diberikan atas kecurangan yang dilakukan wajib pajak 

menunjukkan sikap pemerintah dalam menanggapi kecurangan 

Sanksi Perpajakan  wajib pajak restoran menururt Arviana & 

Sadjiarto (2014) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Sanksi merupakan hukuman yang berat. 

2. Sanksi mengganggu arus kas (cash flow). 

3. Nilai sanksi terlalu besar. 

4. Sanksi merepotkan dari sisi administrasi. 
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2.2.14 Omset/Penghasilan Wajib Pajak 

  Sebagai objek pajak, tingkat omzet/penghasilan wajib pajak sangat 

berkaitan dengan berapa besar pajak terutang dan juga dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. 

Merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam pemungutan pajak 

karena tingkat omzet/penghasilan memiliki keterkaitan terhadap kemampuan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Arviana & 

Sadjiarto (2014) Wajib pajak restoran dianggap patuh apabila melaporkan 

jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima. 

Omzet/penghasilan wajib pajak restoran menururt Arviana & 

Sadjiarto (2014) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Seluruh jumlah pembayaran merupakan objek pajak restoran. 

2. Berapapun jumlah pembayaran akan dikenakan pajak restoran. 

3. Membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak restoran yang terhutang. 

4. Melaporkan SPTPD dengan mencantumkan laporan keuangan. 

5. Semakin besar jumlah pembayaran maka semakin besar jumlah pajak 

restoran terhutang yang harus disetor. 

6. Harus transparan dalam melaporkan jumlah pembayaran yang diterima. 

7. Melaporkan seluruh jumlah pembayaran yang diterima. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran 

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem 

perpajakan modern (Harahap, 2004:43 dalam Jaya & Jati, 2015). Wajib pajak 

yang sadar akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan serta 

kesejahteraan akan memiliki dorongan tersendiri untuk menjadi wajib pajak 

yang patuh terhadap kewajiban pajaknya tanpa ada unsur paksaan baik dari 

petugas perpajakan maupun dari diri sendiri (Norviansyah, 2016). Soemarso 

(1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan 

masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya 

potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Sehingga kesadaran wajib pajak akan 

perpajakannya amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

(𝑋1) 

Kesadaran wajib pajak 

(𝑋2) 

Pemahaman Peraturan 

Kesadaran wajib pajak 

(𝑌) 

(𝑋4) 

Sanksi Perpajakan  

(𝑋3) 

Omset/Penghasilan 
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Ho (2009) dalam Jaya & Jati (2015) juga menyatakan bahwa tingkat 

kepatuhan pelaporan pajak akan lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki 

tanggung jawab moral yang lebih kuat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Jaya & Jati (2015) & Kodoati et al (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

restoran. Maka patut diduga bahwa : 

H11 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran di Kota Pasuruan 

 

2.4.2 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran 

  Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara 

jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 

2011). Menurut Wahyuni dan Purwanto (2013) dalam Aviana  & Sadjiarto 

(2014) menyatakan bahwa pengelolaan pajak restoran telah diatur dengan 

peraturan yang berlaku, namun belum efektif karena kendala faktor hukum 

yang tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara perhitungan pajak 

restoran serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak restoran. Dalam 

penelitian Kumalyani et al (2016) pemahaman peraturan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, Mutia (2014) juga menyatakan hal yang sama bahwa 

terdapat pengaruh positif atas tingkat pemahaman peraturan wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka patut diduga bahwa : 
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H12 : Pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran di Kota Pasuruan. 

 

2.4.3 Pengaruh omset/penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran 

Penghasilan/omset wajib pajak restoran sebagai objek pajak dalam 

pajak restoran sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Aviana  & 

Sadjiarto (2014) menyatakan bahwa wajib pajak restoran dianggap patuh 

apabila melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan 

penghasilan yang diterima. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak restoran 

yang menganggap bahwa adanya pajak restoran akan mempengaruhi 

pendapatan yang seharusnya mereka terima. Sehingga dengan pemahaman 

tersebut, tingkat penghasilan/omset menjadi tolak ukur bagi mereka sabagai 

wajib pajak restoran untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Aviana  & Sadjiarto (2014) menunjukkan bahwa omset/penghasilan 

berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Gunawan (2013) 

juga menunjukkan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Maka diduga bahwa:  

H13 : Penghasilan/omzet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran di Kota Pasuruan. 
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2.4.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepartuhan wajib pajak 

restoran 

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi sebagai alat pencegah agar 

wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan (Kurniasari, 

2011). Sanksi perpajakan dianggap memberikan kerugian terhadap wajib pajak 

sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menghindarinya. Hal ini 

membuat para wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban 

perpajaknnya. Aviana & Sadjiarto (2014) menunjukkan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Manalu (2016), Sucandra & 

Supadmi (2016), serta Jaya & Jati (2016) menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka diduga bahwa: 

H14 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran di Kota Pasuruan 


