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ABSTRAK

This research aims to analyze the factors which influence the willingness
to pay taxes people private in Sidoarjo. This research consists of three
independent variables and the dependent variable one. The independent variable
in this study is taxation knowledge, awareness of paying taxes and the perception
of the effectiveness of the tax system. While the dependent variable in this study
is the willingness to pay taxes. The sampling techniques used in this research are
probability sampling. The analysis of research data using multiple regression
analysis. Based on the results of the analysis that has been done, the research
indicates that the variable taxation knowledge and perception of the effectiveness
of the tax system effect significantly to willingness to pay taxes, while paying
taxes consciousness variable have no effect significantly to willingness to pay
taxes.

Keywords : willingness to pay taxes, tax knowledge, tax awareness, perceptions
of thetax system

PENDAHULUAN
Pajak adalah iuran

masyarakat yang diberikan kepada
pemerintah sesuai peraturan yang
telah ditetapkan dan dipergunakan
untuk kepentingan rakyat. Pajak ini
tidak mendapatkan keuntungan
secara langsung, akan tetapi dapat
dirasakan oleh rakyat seperti
pembangunan jalan. Di Indonesia,
pajak diatur dalam UUD 1945 pasal
23 ayat 2. Setiap wajib pajak harus
wajib membayar pajaknya yang

terutang berdasarkan surat ketetapan
pajak, dan juga bisa dibayarkan
sendiri oleh wajib pajak tersebut
berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Pemerintah
berencana memberikan
pengampunan pajak (tax amnesty) ini
dilakukankan, diharapkan wajib
pajak menjadi patuh.

Peranan pajak sangat penting
untuk melaksanakan pembangunan
yang ada di Indonesia. Berdasarkan
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sistem perpajakan yang digunakan di
Indonesia yaitu Self Assessment
System, maka Wajib Pajak berperan
sangat penting dalam pelaksanaan
perpajakan. Self assessment system
yang dimaksud yaitu Wajib Pajak
diberi mandat penuh dalam
menghitung dan membayar tinggi
rendahnya wajib pajak tersebut serta
melaporkan, sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam perundang-undangan
agar dapat mewujudkan Self
assessment system kepatuhan Wajib
Pajak sangat diperlukan.

Bagi Wajib Pajak yang
mempunyai penghasilan yang tinggi
diharapkan agar berfikir secara
positif untuk patuh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dan
diharapkan dapat mengerti akan
kewajibannya untuk menyisihkan
penghasilannya dalam membangun
negara. Pengetahuan yang jelas
mengenai peraturan perpajakan dapat
membantu Wajib Pajak agar patuh
dalam membayar pajak, apabila
Wajib Pajak mengetahui tentang
sanksi perpajakan maka Wajib Pajak
tidak akan melanggar dalam
pembayaran pajak. Meningkatnya
pengetahuan perpajakan masyarakat
melalui pendidikan perpajakan baik
formal maupun non formal akan
berdampak positif terhadap
kesadaran wajib pajak untuk
membayar pajak. Penelitian Nila
(2011) mengungkapkan bahwa sikap
wajib pajak terhadap pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh
Winda dan Muchamad (2012)
mengungkapkan bahwa pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak.

. Kesadaran membayar pajak
merupakan suatu sikap tanpa
paksaan yang muncul dari dirinya
sendiri. Sikap Wajib pajak yang
memiliki penghasilan besar dan yang
berpenghasilan rendah sangatlah
berbeda. Wajib Pajak berpenghasilan
besar biasanya lebih patuh untuk
melakukan menyisihkan
penghasilannya untuk Negara dari
pada yang berpenghasilan rendah,
karena yang berpenghasilan besar
memiliki pola fikir yang positif
untuk sadar melaporan kewajiban
perpajakannya. Kesadaran membayar
pajak penghasilan sangat diperlukan,
penelitian Andree (2013)
mengungkapkan hasil penelitian
bahwa kesadaran membayar pajak
berpengaruh positif terdahap
kemauan membayar pajak
penghasilan, penelitian ini didukung
oleh penelitian Nila (2011) yang
mengungkapkan bahwa kesadaran
membayar pajak berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak
penghasilan.

Pembayaran pajak
penghasilan saat ini tidak hanya
dilakukan pada bank atau kantor pos,
begitu juga dalam pelaporan atau
penyampaian SPT serta update
peraturan perpajakan secara online
melalui internet karena saat ini
semua itu dapat dilakukan melalui
sistem. Persepsi efektifitas sistem
perpajakan dibutuhkan untuk
membantu mempermudah wajib
pajak dalam melakukan pembayaran,
pelaporan, dan tambahan informasi
tentang peraturan perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh
Dimas, dkk (2014) mengungkapkan
bahwa persepsi atas efektifitas sistem
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perpajakan berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak. penelitian
yang dilakukan oleh Nila (2011)
mengungkapkan bahwa persepsi atas
efektifitas sistem perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kemauan
membayar pajak.

Pengetahuan yang jelas akan
membuat Wajib Pajak patuh dalam
membayar pajak penghasilan,
dengan pengetahuan maka Wajib
Pajak akan sadar untuk membayar
pajak tepat waktu. Efektifitas sistem
perpajakan dapat membantu Wajib
Pajak dalam membayar atau
melaporkan SPT dengan mudah
dimana pun Wajib Pajak berada.
Pada penelitian ini akan meneliti
tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan untuk
membayar pajak Wajib Pajak Orang
Pribadi.

LANDASAN TEORI
Isi dari landasan teori penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Teori Atribusi (Atribution Theory)

Teori Hubungan (attribution
theory) telah dikemukakan untuk
mengembangkan penjelasan tentang
cara-cara kita menilai individu secara
berbeda, bergantung pada arti yang
kita hubungkan dengan perilaku
tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi
menyatakan bahwa bila individu-
individu mengamati perilaku
seseorang, mereka mencoba untuk
menentukan apakah itu ditimbulkan
secara internal atau eksternal
(Robbins, 2008). Alasan pemilihan
teori ini adalah kemauan wajib pajak
untuk membayar pajak terkait
dengan wajib pajak dalam membuat
penilaian terhadap pajak itu sendiri,
selain itu pemilihan teori ini
bertujuan untuk membuat penilaian

atas persepsi seseorang mengenai
sesuatu hal yang dipengaruhi oleh
kondisi internal maupun eksternal
dari orang tersebut.
Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior
(TPB) berasumsi bahwa manusia
berpikir secara rasional dan
menggunakan informasi secara
sistematis. Orang diasumsikan
mempertimbangkan implikasi dari
perilaku sebelum mereka
memutuskan untuk melakukan atau
tidak melakukan perilaku tertentu,
seperti perilaku yang ditimbulkan
oleh wajib pajak muncul karena
adanya niat untuk berperilaku.
Apabila dikaitkan dengan penelitian
ini, Theory of Planned Behavior
(TPB) relevan untuk menjelaskan
perilaku Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kemauan Membayar Pajak
Kemauan Wajib Pajak dalam

membayar kewajiban pajaknya
merupakan hal yang penting dalam
rangka optimalisasi penerimaan
pajak. Kemauan adalah dorongan
dari dalam diri seseorang,
berdasarkan pertimbangan pemikiran
dan perasaan yang menimbulkan
suatu kegiatan untuk tercapainya
tujuan tertentu. Kemauan membayar
pajak diartikan sebagai suatu nilai
yang rela dikontribusikan oleh
seseorang (yang ditetapkan dengan
peraturan) yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum
negara dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) secara
langsung (Winda dan Muchamad,
2012).

Pengetahuan Peraturan
Perpajakan
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Pengetahuan pajak adalah
proses pengubahan sikap dan tata
laku seorang wajib pajak atau
kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan.
Pengetahuan akan peraturan
perpajakan masyarakat melalui
pendidikan formal maupun non
formal akan berdampak positif
terhadap kesadaran wajib pajak
untuk membayar pajak (Nila, 2011).

Pengetahuan peraturan
perpajakan dalam sistem perpajakan
yang baru, wajib pajak diberikan
kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar,
melaporkan sendiri pajak yang
terutang. Adanya sistem ini
diharapkan agar wajib pajak orang
pribadi mengetahui akan fungsi dari
pembayaran pajak, tidak hanya itu
wajib pajak diwajibkan untuk
mendaftarkan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) apabila sudah
memiliki penghasilan, agar tidak
terkena sanksi denda dalam
pembayaran wajib pajak telah
mengetahui apa yang dimaksud
dengan sanksi denda.
Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak
adalah wajib pajak yang mau
membayarkan pajak penghasilan
karena merasa tidak dirugikan dari
pembayaran pajaknya (Dimas, dkk,
2014). Selain itu kesadaran
membayar pajak merupakan suatu
bentuk partisipasi untuk membantu
pembangunan Negara. Kesadaran
wajib pajak dalam membayar
kewajiban pajak akan meningkat
bilamana dalam masyarakat muncul
persepsi positif terhadap pajak.
Meningkatnya pengetahuan
perpajakan masyarakat melalui

pendidikan perpajakan baik formal
maupun non formal akan berdampak
positif terhadap kesadaran wajib
pajak untuk membayar pajak. Bagi
wajib pajak yang sudah
berpenghasilan diharapkan untuk
sadar memiliki NPWP. Karakteristik
wajib pajak yang dicerminkan oleh
kondisi budaya, sosial, dan ekonomi
akan dominan membentuk perilaku
wajib pajak yang tergambar dalam
tingkat kesadaran mereka dalam
membayar pajak (Nila, 2011).
Persepsi Efektifitas Sistem
Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan
sebagai suatu proses
pengorganisasian, penginteprestasian
terhadap stimulus oleh organisasi
atau individu sehingga merupakan
suatu yang berarti dan merupakan
aktifitas dalam diri individu.
Efektifitas memiliki pengertian suatu
pengukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kualitas,
kuantitas, dan waktu) telah tercapai
(Nila, 2011). Efektivitas sistem
perpajakan diukur oleh peneliti
dengan menggunakan dua indikator
yaitu efektivitas penggunaan layanan
perpajakan antara lain pembayaran
melalui e-billing dan pelaporan SPT
melalui e-filing lebih memudahkan
wajib pajak dalam membayar pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN
Pengaruh antara Pengetahuan
Peraturan Perpajakan Terhadap
Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan wajib pajak
tentang pajak adalah proses
perubahan melalui pengajaran dan
pelatihan seseorang atau kelompok
wajib pajak dalam pendewasaan.
Semakin luas pengetahuan peraturan
perpajakan, maka akan semakin
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tinggi kemauan membayar pajak,
didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Winda dan
Muchamad (2012) mengungkapkan
bahwa pengetahuan tentang
peraturan perpajakan berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak.
Pengaruh antara Kesadaran
Membayar Pajak Terhadap
Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak
merupakan hal yang penting dalam
pembayaran pajak. Pemungutan
pajak akan berhasil apabila wajib
pajak sadar untuk melakukan
kewajiban dalam membayar pajak.
Semakin tinggi kesadaran membayar
pajak, maka akan semakin tinggi
kemauan membayar pajak, didukung
oleh penelitian Andree (2013)
mengungkapkan hasil penelitian
bahwa kesadaran membayar pajak
berpengaruh positif terdahap

kewajiban membayar pajak
penghasilan.
Pengaruh antara Persepsi
Efektifitas Sistem Perpajakan
Terhadap Kemauan Membayar
Pajak

Persepsi merupakan suatu
tindakan menyusun, mengenali, dan
menafsirkan informasi guna
memeberikan gambaran dan
pemahaman tentang lingkungan.
Efektifitas merupakan tingkat
pencapaian seberapa jauh target dan
waktu telah tercapai. Semakin tinggi
persepsi efektifitas sistem
perpajakan, maka akan semakin
tinggi kemauan membayar pajak,
didukung oleh penelitian Winda dan
Muchamad (2012) mengungkapkan
bahwa persepsi atas efektifitas sistem
perpajakan berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS
H1 : Terdapat pengaruh signifikan

antara pengetahuan peraturan
perpajakan terhadap kemauan
membayar pajak

H2 : Terdapat pengaruh signifikan
antara kesadaran membayar

pajak terhadap kemauan membayar
pajak

H3 : Terdapat pengaruh signifikan
antara persepsi efektifitas
sistem perpajakan terhadap
kemauan membayar pajak

Kesadaran Membayar
Pajak (X2)

Persepsi Efektifitas
Sistem Perpajakan (X3)

Kemauan Membayar
Pajak (Y)

Pengetahuan Peraturan
Perpajakan (X1)
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian
probability sampling. Penelitian ini
menunjukkan hubungan antar
variabel independen yang
mempengaruhi variabel dependen.
Berdasarkan metode analisisnya
penelitian ini mengukur variabel
penelitian dengan angka dan datanya
dianalisis dengan menggunakan
metode kuantitatif yaitu dengan
metode analisis deskriptif dan
analisis regresi linier berganda.
Penelitian ini dilihat dari sumber
datanya termasuk penelitian dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini
termasuk dalam penelitian survei,
dimana informasi yang dikumpulkan
dari responden dengan menggunakan
kuisioner.

Definisi Operasional dan
Pengukuran Variabel
Kemauan Membayar Pajak.

Kemauan membayar pajak
pada wajib pajak sangat diperlukan.
Kemauan adalah dorongan dari
dalam diri seseorang, berdasarkan
pertimbangan pemikiran dan
perasaan yang menimbulkan suatu
kegiatan untuk tercapainya tujuan
tertentu. . Kemauan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam membayar
kewajiban pajaknya merupakan hal
yang sangat penting dalam rangka
optimalisasi penerimaan pajak.
indikator kemauan membayar pajak
antara lain :
- Merelakan sejumlah nilai untuk

dibayarkan
- Pendaftaran nomor pokok wajib

pajak

- Menyiapkan prosedur
pembayaran pajak

Pengetahuan Peraturan
Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah
proses pengubahan sikap dan tata
laku seorang wajib pajak atau
kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan.
indikator pengetahuan peraturan
perpajakan antara lain :
- Pengetahuan akan nomor pokok

wajib pajak
- Mengetehaui peraturan

perpajakan

Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran membayar pajak

adalah wajib pajak yang mau
membayarkan pajak penghasilan
karena merasa tidak dirugikan dari
pembayaran pajaknya (Dimas, dkk,
2014). Indikator kesadaran
membayar pajak antara lain :
- Pajak sebagai sumber

penerimaan dana bagi
pembiayaan pengeluaran
pemerintah

- Nomor pokok wajib pajak
- Pajak merupakan kontribusi

yang bersifat memaksa

Persepsi Efektifitas Sistem
Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan
sebagai suatu proses
pengorganisasian, penginteprestasian
terhadap stimulus oleh organisasi
atau individu sehingga merupakan
suatu yang berarti dan merupakan
aktifitas dalam diri individu.
Efektifitas memiliki pengertian suatu
pengukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kualitas,
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kuantitas, dan waktu) telah tercapai
(Nila, 2011). Indikator persepsi
efektifitas sistem perpajakan antara
lain :
- Pengoprasian sistem
- Update pajak secara online

Pengukuran Variabel
Penelitian ini skala yang

digunakan yaitu skala likert. Dimana
skala likert merupakan metode yang
digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi responden
terhadap pernyataan yang diajukan
oleh peneliti. Dijelaskan dalam
penelitian ini bahwa responden
mengisi jawaban yang dianggap
paling tepat. Jawaban yang diukur
menggunakan skala likert ini terdiri
dari 4 skala, yaitu: skala (1) sangat
tidak setuju, skala (2) tidak setuju,
skala (3) setuju, dan skala (4) sangat
setuju.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini

adalah wajib pajak orang pribadi
yang berdomisili di Kabupaten
Sidoarjo. Pengambilan sampel
diambil dari populasi tertentu yang
mudah dijangkau, yaitu di Sidoarjo
Kota. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode probability
sampling dengan kuisioner.

Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk

mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuisioner. Suatu kuisioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuisioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuisioner tersebut. Uji
validitas pada kuisioner wajib pajak

dan dikatakan valid bila nilai

Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk

mengukur suatu kuisioner yang
merupakan indikator dari variabel
atau konstruk. Suatu kuisioner
dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Suatu
konstruk atau variabel dikatan
reliabel jika memberikan nilai

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan

untuk menjelaskan secara deskriptif
dari hasil penelitian terutama yang
berkaitan dengan responden.

Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas

bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya
kolerasi antar variabel bebas.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan
untuk apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode
t-1 (sebelumnya).
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas
bertujuan menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain.
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau
residual memiliki distribusi normal.
Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan
apakah salah satu variabel
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independen atau bebas yang
dimasukkan dalam model
mempunyai arti secarasignifikan
terhadap variabel dependen / terikat.
Menguji apakah persamaan suatu
model regresi fit atau tidak. Nilai
signifikan yang ditentukan yaitu 0,05
Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi
digunakan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan
satu.
Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau independen secara
individual dalam menerangkan
variabel dependen. Penentuan nilai
signifikan yaitu sebesar 5% atau 0,05
dan juga membandingkan nilai
statistik t hitung dengan t tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Subyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan
yaitu mengenai kemauan membayar
pajak dengan subyek penelitian
adalah wajib pajak orang pribadi
yang membayar pajak penghasilan.
Penelitian ini menggunakan data
kuantitatif yang diperoleh dengan
cara penyebaran kuisioner kepada
wajib pajak orang pribadi yang
bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Sidoarjo dan melaui
pengisian online dari Google Drive.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah probability sampling yaitu
pengambilan sampel secara acak atau
random.

Berdasarkan hasil kuisioner
yang telah disebarkan oleh peneliti

ke wajib pajak orang pribadi di
kawasan Kabupaten Sidoarjo,
sebanyak 50 orang telah dilakukan
pengujian menggunakan SPSS 16,0.
Pengujian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu uji regresi linier
yang salah satunya dilakukan dengan
melakukan uji statistik F untuk
menunjukkan bahwa modelnya fit,
sehingga pengetahuan peraturan
perpajakan, kesadaran membayar
pajak, dan persepsi efektifitas
perpajakan secara simultan
berpengaruh positif terhadap
kemauan membayar pajak.

Uji normalitas dilakukan
untuk mengetahuai apakah data
berdistribusi normal, pada penelitian
ini menggunakan data 50 responden
dengan hasil tidak normal, akan
tetapi setelah dilakukan outlier
dengan casewese 2,5 data ini
menjadi berdistribusi normal. Hasil
uji autokorelasi mempunyai nilai
DW senilai 2,275, maka dapat
disimpulkan H0 tidak ada
autukorelasi positif atau negatif
karena nilai dari batas atas (du)
1,6723 lebih kecil dari (d) 2,275
lebih kecil 4 dikurangi (du) 1,6723,
nilai F hitung sebesar 269,089
dengan nilai signifikansinya sebesar
0,000. Nilai signifikansinya
menunjukkan kurang dari 0,05, yang
berarti H0 ditolak sehingga model
regresi dapat dikatakan fit.

Uji Koefisien determinasi
dijelaskan bahwa nilai adjusted R-
square menunjukkan nilai yang
tinggi yaitu sebesar 0,944 atau
sebesar 94,4%. Dalam hal ini, berarti
variabel yang terdiri dari
pengetahuan peraturan perpajakan,
kesadaran membayar pajak dan
persepsi efektifitas sistem perpajakan
dapat menjelaskan sebesar 94,4%



9

oleh variabel dependen kemauan
membayar pajak, sisanya 5,6%
dijelaskan oleh variabel independen
lain. Berdasarkan hasil analisis uji t,
menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan peraturan perpajakan
dan persepsi efektifitas sistem
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kemauan membayar pajak,
sedangkan variabel kesadaran
membayar pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap kemauan
membayar pajak.

KESIMPULAN
Melalui hasil uji hipotesis yang telah
dilakukan dapat ditarik kesimpulan
yaitu sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil uji normalitas

menunjukkan bahwa penelitian
ini dapat dikatakan data
terdistribusi secara normal
dengan nilai sig Kolmogorov-
Smirnov lebih dari 0,05

- Berdasarkan uji F menunjukkan
bahwa model fit dari persamaan
regresi pengetahuan peraturan
perpajakan, kesadaran membayar
pajak dan persepsi efektifitas
sistem perpajakan terhadap
kemauan membayar pajak.

- Berdasarkan uji koefisien
determinasi nilai adjusted R
square sebesar 94,4% yang
bermakna bahwa sebesar 94,4%
dijelaskan oleh variabel
dependen yaitu kemauan
membayar pajak, sedangkan
sisanya 5,6% dijelaskan oleh
variabel independen lain yang
tidak dimasukkan kedalammodel
regresi penelitian ini, misalnya
variabel pemahaman peraturan
perpajakan.

- Berdasarkan hasil analisis uji t,
menunjukkan bahwa variabel

pengetahuan peraturan
perpajakan dan persepsi
efektifitas sistem perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap
kemauan membayar pajak,
sedangkan variabel kesadaran
membayar pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kemauan membayar pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN
- Peneliti saat melakukan

penyebaran kuisioner tidak
banyak mendapatkan banyak
responden karena waktu
penyebaran yang terbatas.

- Adanya keterbatasan penelitian
dengan menggunakan kuesioner
yaitu terkadang jawaban yang
diberikan oleh sampel tidak
menunjukkan keadaan
sesungguhnya.

- Koefisien determinasi hanyalah
salah satu dan bukan satu-
satunya kriteria pemilihan model
yang baik, dengan nilai Adjusted
R-Square yang mendekati nilai
100% tidak menunjukkan bahwa
model tersebut baik.

SARAN
- Peneliti selanjutnya disarankan

untuk memperluas ruang lingkup
wilayah penelitian dalam
pengambilan sampel, sehingga
penelitian tidak hanya dilakukan
di kawasan Kabupaten Sidoarjo,
tetapi dapat dilakukan di Kota
lain atau bahkan tingkat provinsi
untuk mendapatkan hasil
penelitian yang lebih banyak dan
lebih baik.

- Pemilihan waktu yang tepat
sangat disarankan untuk peneliti
selanjutnya dalam penyebaran
kuisioner agar mendapatkan
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jumlah responden yang lebih
besar

- Berkaitan dengan pertanyaan
yang ada dalam kuisioner,
peneliti selanjutnya disarankan
untuk menambahkan beberapa
pertanyaan negatif sesuai dengan
kebutuhan untuk melihat
seberapa besar jawaban
responden yang menjawab
dengan konsisten

- Peneliti selanjutnya disarankan
untuk melakukan modifikasi
kuisioner dan pilot project
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