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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Caroko dkk. (2015) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap 

Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak” . Penelitian ini 

dilakukan di KPP Pratama Singosari dan menggunakan kuesioner dalam 

memperoleh data serta menggunakan regresi berganda dalam mengolah data 

tersebut. Dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi 

perpajakan berpangaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar 

pajak. 

Mutia (2014) melakukan penelitian di KPP Pratama Padang dengan judul 

“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan 

Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian 

ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan mengolah data dengan 

menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan, 

kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” telah dilakukan oleh Siregar dkk. 

(2012) di Semarang Tengah. Penelitian yang menggunakan kuesioner, wawancara, 

dan studi pustaka dalam pengumpulan datanya serta menggunakan regresi linier 
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berganda dalam teknik analisis. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 

responden dan telah memperoleh kesimpulan bahwa pelayanan fiskus dan 

pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 

Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Penelitian yang menggunakan kuesioner 

dalam memperoleh data dan menggunakan analisis regresi berganda dilakukan di 

KPP Jakarta Pratama Gambir Tiga. Hasilnya yaitu kesadaran membayar pajak dan 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Teori Atribusi 

Persepsi seseorang dalam membuat penilaian terhadap orang lain dipengaruhi 

oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut. Atribusi adalah suatu proses 

pembentukan kesan. Jadi, atribusi adalah proses yang menggambarkan cara 

individu menjelaskan, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan terhadap 

peristiwa yang berhubungan dengan diri sendiri atau peristiwa yang berhubungan 

dengan orang lain (Fikriningrum, 2012; Hanurawan, 2012). Ada dua sumber 

atribusi yaitu internal dan eksternal. Atribusi internal adalah perilaku tersebut 

berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri. Atribusi eksternal adalah 
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perilaku yang dipengaruhi dari luar, disebabkan oleh situasi tempat orang itu berada 

(Jatmiko, 2006; Sarwono dan Meinarno, 2009) 

Penentuan penyebab dari perilaku apakah secara internal atau eksternal dilihat 

dari tiga faktor (Hanurawan, 2012). Pertama, Keterpilahan (distinctiveness) yaitu 

mengacu pada perilaku seseorang dengan cara yang sama pada saat menghadapi 

bermacam-macam situasi atau tugas. Seseorang akan mempersepsikan perilaku 

orang lain secara berbeda dalam kondisi yang berlainan. Apabila perilaku tersebut 

dianggap hal yang luar biasa maka individu pengamat akan memberikan atribusi 

eksternal dan apabila dianggap hal yang biasa akan diberikan atribusi internal.. 

Kedua, Kesepakatan (consensus) yaitu mengacu pada cara-cara orang lain 

berperilaku pada situasi yang sama sebagai perbandingan. Apabila semua orang 

memiliki pandangan yang sama terhadap individu lain dalam kondisi yang sama. 

Apabila wajib pajak melakukan hal yang sama untuk tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan cara yang sama. Apabila konsensusnya tinggi merupakan 

atribusi internal sedangkan konsensus rendah merupakan atribusi eksternal. Ketiga, 

Keruntutan (consistency) yaitu suatu tingkat kestabilan perilaku seseorang pada 

suatu rentang waktu tertentu. Seseorang memiliki pandangan terhadap individu lain 

bahwa perilaku dari waktu ke waktu adalah sama. Apabila wajib pajak tidak 

melakukan kewajibannya hanya satu kali hal tersebut dipersepsikan sama bahwa 

wajib pajak tersebu tidak patuh perpajakan seterusnya. Semakin tinggi konsistensi 

maka hasil pengamatan cenderung untuk menghubungkan sebab-sebab internal. 

Atribusi sosial memiliki fungsi dalam hidup interaksi sosial(Hanurawan, 

2012), yaitu : pertama, proses atribusi memudahkan manusia untuk memandang 
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hidup melalui sudut tinjauan yang lebih deterministik(sesuatu yang pasti terjadi). 

Kedua, seseorang dapat memperkirakan hubungan sebab akibat sebagai suatu pola 

dari berbagai peristiwa atau perilaku yang memiliki pola yang serupa. Ketiga, untuk 

melindungi, menjaga dan memperluas keyakinan yang dimiliki oleh seseorang 

tentang dirinya sendiri. Keempat, untuk membantu proses pembentukan perilaku 

inidividu. 

Teori atribusi dianggap relevan untuk lingkungan wajib pajak sebagai variabel 

moderasi karena persepsi seseorang untuk menilai sesuatu hal dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitarnya dimana dia tinggal. Selain itu juga kualitas layanan 

fiskus karena antara wajib pajak dan fiskus akan secara langsung berkomunikasi 

sehingga akan membetuk kesan oleh wajib pajak terhadap perilaku fiskus tersebut. 

kesadaran wajib pajak dapat timbul dari penilaian wajib pajak terhadap pajak itu 

sendiri, dimana penilaian tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 

internal. 

2. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Teori perilaku berencana menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh 

individu disebabkan adanya niat untuk berperilaku demikian. Menurut Ajzen 

(1980) dalam Nalendro (2014) teori ini menunjukkan bahwa tindakan manusia 

diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan, yaitu: 1) Behavioral beliefs, yaitu keyakinan 

individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.  Kepercayaan 

bahwa kemungkinan akan terjadi sebuah perilaku. 2) Normative beliefs, yaitu 

keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan dorongan untuk memenuhi 

harapan tersebut. 3) Control beliefs, yaitu keyakinan tentang hal-hal yang dapat 
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mendukung maupun menghambat perilaku yang akan di tunjukan dan persepsinya 

tentang kuat atau lemah nya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku 

tersebut 

Hambatan yang timbul ketika perilaku tersebut ditampilkan dapat berasal dari 

diri sendiri maupun dari lingkungan (Pangestu dan Rusmana, 2012). Relevansi 

dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan patuh atau tidak patuh 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh rasionalitas tentang 

manfaat dari membayar pajak serta lingkungan yang berhubungan dengan sikap 

sehingga membentuk sebuah perilaku. 

Teori perilaku berencana dalam penelitian ini sebagai dasar menjawab 

hipotesis faktor-faktor yang memengaruhi tax compliance behavior yaitu 

pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar 

dalam membayar pajak, dan wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan 

maka wajib pajak akan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan dan 

sebaliknya (Nalendro, 2014) 

1. Teori Pembelajaran Sosial 

Dalam teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar 

dari pengamatan dan pengalaman secara langsung. Respon dari individu tergantung 

pada apa yang dirasakan dan bagaimana mendefinisikan sebuah akibat dari 

perbuatan tertentu, bukan dari konsekuensi objektif itu sendiri. Menurut Robbins 

(2008) dalam Julianti (2014) terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial 

yaitu: pertama, proses perhatian yaitu individu akan belajar dari seseorang (model) 

apabila telah mengenalinya dan menaruh perhatian pada seseorang tersebut 



13 
 

 

(model). Kedua, proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan dari 

seseorang (model) setelah seseorang tersebut sudah tidak lagi ada. Ketiga, proses 

reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. 

Keempat, proses penguatan yaitu proses dimana individu akan termotivasi untuk 

berperilaku sesuai dengan seseorang (model) dengan cara memberikan rangsangan 

positif.  

Teori ini sebagai dasar untuk menjawab hipotesis faktor-faktor yang 

memengaruhi tax compliance behavior yaitu kualitas layanan fiskus dan sanksi 

perpajakan. Apabila fiskus memberikan pelayanan yang baik dan sanksi perpajakan 

telah diterapkan dengan baik dan benar maka wajib pajak akan patuh untuk 

melakukan kewajiban perpajakannya. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan ditetapkan. Perilaku kepatuhan adalah interaksi antara perilaku invidu, 

kelompok, atau organisasi (Dewinta, 2012). Menurut Pangestu dan Rusmana 

(2012) kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan 

perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini 

menjadi dua yaitu, pertama, kepatuhan formal dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang telah diatur. Kedua, 

kepatuhan material yaitu wajib pajak telah memenuhi secara substantif ketentuan 

material yang sesuai dengan isi dan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib 



14 
 

 

pajak di Indonesia telah diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan, No. 74/PMK. 

03/2012). Syarat-syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan 

(2012)No. 74/PMK. 03/2012 didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1) Tepat 

waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 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. 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. 

Kepatuhan perpajakan memiliki karakteristik (Supriyati dan Hidayati (2008) 

dalam Santi, 2012). Pertama, membayar nominal sesuai besarnya pajak yang 

ditanggung. Kedua, mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang 

perpajakan, serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu 

Kedua karakteristik tersebut dijabarkan dalam indikasi-indikasi (Supriyati dan 

Hidayati (2008) dalam Santi, 2012). Indikasi kedua karakteristik tersebut adalah 

menyampaikan SPT tepat waktu, melakukan perhitungan pajak dengan benar, 

membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak , dan tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

5. Kualitas layanan fiskus 

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang). Fiskus adalah petugas pajak. Sedangkan 
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kualitas adalah tingkat baik dan buruknya sesuatu. Sehingga kualitas layanan fiskus 

adalah tingkat baik dan buruk petugas pajak dalam membantu mengurus atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang ( dalam hal ini adalah 

wajib pajak). Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian 

(skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. 

Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik 

(Jatmiko, 2006). Petugas pajak diharapkan memiliki sifat simpatik, bersifat 

membantu, dan jujur. Dengan adanya sifat-sifat tersebut diharapkan dapat 

menumbuhkan rasa sadar kepada masyarakat dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya, yang sejalan dengan kebijiakan self assessment system supaya 

sasaran penerimaan perpajakan dapat tercapai. Pada dasarnya semua manusia tidak 

ada yang mau untuk membayar pajak tetapi kesadaran, pemahaman akan 

pentingnya pajak serta adanya bukti positif yang diberikan pemerintah berupa 

keamanan, pelayanan publik yang lebih baik, tersedianya barang publik, 

kesejahteraan rakyat akan membuat rakyat lebih sukarela untuk membayar pajak 

(Rosdiana dan Irianto, 2012). 

6. Pengetahuan wajib pajak 

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu 

menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan 

Nurlis, 2010). Menurut Widayati dan Nurlis (2010) indikator wajib pajak 

mengetahui dan memahami tentang pertauran  perpajakan yaitu pertama, apabila 

wajib pajak memiliki NPWP. Kedua, apabila wajib pajak mengetahui dan 
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memahami kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketiga, wajib pajak mengetahui dan 

memahami tentang sanksi pajak. Keempat, pengetahuan dan pemahaman tentang 

PTKP, PKP dan tarif pajak. Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami 

peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Keenam, wajib pajak 

mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui peraturan perpajakan yang 

telah diikuti. Nalendro (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak makan wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan 

lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memilki 

tingkat kepatuhan yang tinggi dan sebaliknya. 

7. Sanksi pajak 

Menurut Jatmiko (2006) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang 

melanggar peraturan. Sedangkan menurut Nurmantu (2003) sanksi pajak yang 

dikeluarkan diharapkan dapat memberikan efek atau pengaruh terhadap wajib 

pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya 

maupun wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Terkait hal 

tersebut, Gordon dalam Rosdiana dan Irianto (2012) menyatakan bahwa sanksi 

pajak memiliki dua tujuan, pertama, menghalangi orang untuk melakukan tindakan 

yang tidak diinginkan . Kedua, menegakkan keadilan. Sanksi merupakan jaminan 

bahwa peraturan perpajakan harus ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 

(Mardiasmo, 2011). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi 

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.  
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Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, 

yaitu: a) Denda pidana, denda yang dikenakan kepada wajib pajak serta diancamkan 

juga kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. 

b)Pidana kurungan, hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 

pelanggran. Ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. c) Pidana penjara, 

pidana yang diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara ditujukan 

pada pejabat dan wajib pajak. 

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi 

administrasi yaitu: denda administrasi, bunga 2% per bulan, dan kenaikan 50% dan 

100% 

Wajib pajak akan mematuhi pajak apabila memiliki pandangan bahwa sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi 

maka akan semakin merugikan wajib pajak (Jatmiko, 2006; Mutia, 2014) 

8. Kesadaran wajib pajak 

Menurut (Jatmiko, 2006) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. 

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan 

bagaiamana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang ada 

dalam diri manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan 

kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran wajib pajak 

akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas 

kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia, 

2014). (Mutia, 2014). Kesadaran rendah disebabkan masyarakat tidak mengetahui 
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tentang wujud konkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak 

(Fikriningrum, 2012).  

Kesadaran dan kesungguhan melakukan kewajiban perpajakan merupakan 

salah satu aspek kesadaran kewarganegaraan. Apabila kesadaran kewarganegaraan 

tinggi maka moralitas perpajakan juga tinggi. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh 

efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam mengelola dana pajak. Pemerintah harus 

dapat mengelola dana pajak dengan baik dan benar sehingga berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Penumbuhan dan pembentukan sikap positif terhadap 

pajak harus dilakukan sejak dini, sehingga dapat menimbulkan kesadaran terhadap 

pajak (Sari, 2014). 

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka perilaku wajib pajak akan lebih 

baik sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan sebaliknya (Nalendro, 

2014). 

9. Lingkungan wajib pajak 

Lingkungan merupakan tempat yang akan membentuk manusia yang ada 

didalamnya. Lingkungan wajib pajak akan memengaruhi perilaku wajib pajak 

apakah akan patuh atau membangkang dalam melaksanakan kewajibannya 

(Sulismadi dan Sofwani, 2011). Dampak dari lingkungan terhadap tax compliace 

behavior wajib pajak relevan dengan teori dampak sosial, yaitu teori yang 

dinyatakan oleh Latane (1981) dalam Mercer dan Clayton (2012) bahwa 

karakteristik anggota kelompok kemungkinan memengaruhi tingkat kepatuhan, 

seperti: a) Kekuatan, dapat didefiniskan bahwa lingkungan memiliki arti penting 

(kekuatan) bagi wajib pajak dan karateristik dari lingkungan tersebut akan 
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memberikan pengaruh yang berbeda dengan pengaruh sebuah aturan serta 

memberikan informasi yang berbeda pula.  b) Kedekatan, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat intensitas wajib pajak dengan lingkungan yang 

memengaruhi nya maka akan semakin tinggi pula tingkat compliance dan non-

compliance. c)  Jumlah orang dalam kelompok, apabila dalam sebuah lingkungan 

kecil kemudian ada pertambahan orang dalam jumlah yang sedikit, maka akan 

banyak memengaruhi pada kepatuhan dari pada adanya penambahan orang dalam 

jumlah sedikit dalam lingkungan yang besar maka tidak akan memberikan 

pengaruh terhadap kepatuhan. 

Tipe lingkungan compliance dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Lazy compliance yaitu tipe lingkungan yang erat hubungannya dengan perilaku 

wajib pajak itu sendiri, artinya wajib pajak melakukan secara mandiri atas 

semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Seperti, belajar perubahan 

peraturan, mengisi formulir, cara perhitungan perpajakan, dan lain-lain. Hal-

hal seperti itu yang menyebabkan wajib pajak gagal dalam melakukan 

kewajibannya 

b) Brokered compliance yaitu tipe lingkungan yang tingkat kepatuhan wajib pajak 

timbul karena seseorang mendapat anjuran dari professional 

c) Social compliance yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap hukum yang 

ditimbulkan dari hasil langsung atau tidak langsung tekanan dan penghargaan 

orang-orang disekitar. Indikator lingkungan ditunjukkan dengan masyarakat 

(lingkungan), perekonomian, dan prosedur pelaporan. 
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Apabila lingkungan memperkuat hubungan masing-masing faktor terhadap tax 

compliance, maka perilaku wajib pajak akan lebih baik dalam memenuhi 

kewajibannya dan sebaliknya, apabila lingkungan memperlemah hubungan 

masing-masing faktor terhadap tax compliance, maka perilaku wajib pajak akan 

enggan dalam memenuhi kewajibannya.  

C. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rerangka pemikiran dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap tax compliance behavior wajib pajak 

orang pribadi. 

Fiskus yang berkualitas akan bersikap baik dan professional terhadap masalah 

yang dihadapi dan memiliki tingkat intelgensia, terampil, sifat pengabdian, dan 

integritas serta moral yang tinggi (Nurmantu, 2003). Dominasi pelayanan pada saat 

ini sangat penting mengingat semua perubahan undang-undang maupun aturan 

secara langsung perlu disampaikan kepada masyarakat. Dengan dominasi tersebut, 

sikap dan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Caroko dkk. (2015) meneliti pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap 

motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasilnya kualitas 

layanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi 

dalam membayar pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H1: kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap tax compliance behavior 

wajib pajak orang pribadi. 

 

2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tax compliance behavior wajib 

pajak orang pribadi. 

Secara umum, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan makin tinggi 

maka pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan akan semakin baik dan 

sebaliknya. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin bahwa wajib pajak akan 
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memenuhi kewajibannya(Nurmantu, 2003). Penelitian Caroko dkk. (2015) tentang 

motivasi wajib pajak untuk membayar pajak mendapatkan hasil bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi 

dalam membayar pajak. Indikator dalam variabel ini : memiliki NPWP, mengetahui 

dan memahami kewajiban perpajakan, mengetahui dan memahami tentang sanksi 

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak, 

mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh 

KPP, dan mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui peraturan 

perpajakan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H2: pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tax compliance behavior 

wajib pajak orang pribadi. 

 

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tax compliance behavior wajib pajak 

orang pribadi. 

Sanksi pajak dibuat dan diterapkan bertujuan untuk membuat wajib pajak yang 

melanggar aturan pajak yang berlaku menjadi jera sehingga tidak akan mengulangi 

hal tersebut dan wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sehingga 

menjadi melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2003). Wajib pajak 

akan mematuhi pajak apabila memiliki pandangan bahwa sanksi perpajakan akan 

lebih banyak merugikannya. Semakin berat sanksi maka akan semakin merugikan 

wajib pajak. Apabila sanksi pajak benar-benar ditegakkan serta bersifat adil dan 

wajib pajak mengetahui hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan tax 
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compliance behavior wajib pajak. Penelitian Caroko dkk. (2015) menyatakan 

bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang 

pribadi dalam membayar pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H3: sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tax compliance behavior wajib 

pajak orang pribadi. 

 

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tax compliance behavior wajib pajak 

orang pribadi. 

Umumnya kesadaran wajib pajak yang timbul dari motivasi semakin tinggi 

maka kemauan dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan penerimaan pajak 

akan meningkat juga. Hal itu dapat didukung apabila wajib pajak mengetahui 

manfaat dari dana pajak (Marsyahrul, 2005). Dalam mewujudkan kesadaran wajib 

pajak, pemerintah harus aktif untuk menyadarkan masyarakat pentingnya pajak 

untuk negara dan memberikan bentuk konkrit atas dana pajak yang telah 

dibayarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan atau sosialisasi 

serta pelatihan secara intensif agar kesadaran wajib pajak untuk melakukan 

kewajiban perpajakan dapat meningkat. Hal lain dengan kebijakan perpajakan yang 

dapat merangsang masyarakat melaksanakan serta meningkatkan kesadaran dalam 

membayar pajak (Nalendro, 2014).   

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H4: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tax compliance behavior 

wajib pajak orang pribadi. 
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5. Interaksi lingkungan dengan kualitas layanan fiskus terhadap tax compliance 

behavior wajib pajak orang pribadi. 

Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila wajib pajak tersebut memiliki 

pengalaman sendiri tentang bagaimana pelayanan yang diberikan fiskus kepada 

wajib pajak tersebut atau wajib pajak melakukan pengamatan bahwa sikap yang 

diberikan kepada wajib pajak yang lain adalah baik (Julianti, 2014). 

Lingkungan fiskus dapat memberikan rangsangan terhadap wajib pajak untuk 

lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan seperti mempermudah prosedur dan 

memberikan contoh perilaku yang baik kepada wajib pajak. apabila lingkungan 

fiskus tersebut memberikan pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang 

diharapkan oleh wajib pajak maka lingkungan seperti itu dapat memperkuat 

kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H5: lingkungan berhasil memoderasi pengaruh kualitas layanan fiskus 

terhadap tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 

 

6. Interaksi Lingkungan dengan pengetahuan wajib pajak terhadap tax 

compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 

Pengetahuan diperlukan wajib pajak untuk patuh dalam perpajakan. 

Pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun 

non formal seperti pelatihan dan lain-lain. Dengan adanya pendidikan tersebut akan 

berdampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman wajib pajak 



25 
 

 

tentang perpajakan sangat penting karena apabila wajib pajak tidak memahami 

perpajakan secara jelas maka cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat 

(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) 

Lingkungan tempat wajib pajak berada dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apabila lingkungan tersebut 

dapat mendukung dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada wajib 

pajak tentang pentingnya perpajakan. Sehingga adanya lingkungan seperti itu dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H6: lingkungan berhasil memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak 

terhadap tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 

 

7. Interaksi lingkungan dengan sanksi perpajakan terhadap tax compliance 

behavior wajib pajak orang pribadi. 

Apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan maka wajib pajak harus 

dihukum sesuai kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Tujuan 

adanya sanksi yaitu: pertama,  untuk mendidik supaya menjadi wajib pajak yang 

lebih baik serta mengetahui hak dan kewajibannya. Kedua,  untuk menghukum 

supaya wajib pajak yang melanggar jera dan tidak mengulangi kembali. Sanksi 

merupakan cara yang dilakukan untuk wajib pajak supaya tidak melakukan 

kecurangan dalam membayar pajak (Caroko dkk., 2015) 

Lingkungan wajib pajak dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap 

perpajakan apabila lingkungan tersebut menunjukkan adanya sanksi nyata yang 
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diterapkan jika ada wajib pajak yang melanggar aturan. Ketegasan dan keadilan 

dalam penerapan sanksi dilingkungan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk 

memberikan bukti pada wajib pajak bahwa lingkungannya telah menerapkan sanksi 

pajak yang telah ada. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H7: lingkungan berhasil memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap tax 

compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 

 

8. Interaksi lingkungan dengan kesadaran wajib pajak terhadap tax compliance 

behavior wajib pajak orang pribadi  

Kesadaran wajib pajak akan muncul apabila wajib pajak memiliki pandangan 

positif terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan 

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pendidikan dari pendidikan formal 

atau non formal. Selain itu kondisi budaya, sosial, dan ekonomi juga akan memiliki 

pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Asas perpajakan yang bersifat tidak 

dinikmati secara langsung membuat wajib pajak tidak mengetahui wujud konkrit 

dari iuran pajak sehingga wajib pajak merasa iuran yang dikeluarkan tidak berguna. 

Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan informasi yang jelas bagaimana 

bentuk konkrit dari iuran pajak sehingga masyarakat dapat mengerti serta 

merasakan manfaat dari iuran pajak. Kesadaran sangat penting untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) 

Lingkungan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak apabila 

lingkungan tersebut dapat mempengaruhi dan membentuk pandangan positif wajib 
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pajak. Pandangan positif tersebut dapat dibentuk jika lingkungan tersebut telah 

memberikan bukti nyata atas iuran yang telah dibayarkan. Hal lainnya jika 

lingkungan wajib pajak tersebut merupakan lingkungan yang masyarakatnya 

memiliki kepatuhan terhadap perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut secara 

tidak langsung akan mendapat rangsangan untuk mengikuti lingkungan tersebut, 

dengan demikian akan muncul kesadaran untuk patuh terhadap pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian 

ini adalah 

H8: lingkungan berhasil memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi . 


