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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu dengan topik 

mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Peningkatan Pelayanan kantor pajak, 

dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

1. Januar Dio Brata, dkk (2017) 

 Tujuan penelitian Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan 

Kesuma adalah untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan 

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan 

usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Variabel Dependen adalah 

Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas 

di Kota Samarinda, Variabel Independen adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan 

Fiskus, dan Sanksi Pajak. Populasi nya merupakan para wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada dikota Samarinda. 

Sampel digunakan dengan metode Incidental Sampling, Metode pengumpulan data 

primer dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner, dan Teknik 

analisis data yang digunakan Analisis Regresi Berganda. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun Pelayanan fiskus berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 
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Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen yang digunakan Kepatuhan Wajib Pajak 

2. Pengumpulan data menggunakan Kuesioner 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen sanksi pajak, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan wajib pajak. 

2. Penelitian terdahulu mengambil data kota di Samarinda, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil data di kota Surabaya. 

2. Nurulita Rahayu (2017) 

Tujuan penelitian Nurulita Rahayu adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi pajak, dan Tax Amnesty terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Variabel Dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak, 

Variabel Independen adalah Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi pajak, dan 

Tax Amnesty. Sumber data yang digunakan primer dengan menggunakan kuesioner, 

pengambilan sampel dengan metode Convenience Sampling, metode pengukuran 

menggunakan skala likert, populasi penelitian di KPP Pratama Bantul, Analisis data 

yaitu Kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, 

ketegasan sanksi pajak, dan Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independent yang digunakan pengetahuan perpajakan. 

3. Data primer  menggunakan kuesioner. 
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4. Pengukuran menggunakan Skala Likert’s 

5. Metode yang digunakan Kuantitatif 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ketegasan sanksi pajak 

dan tax amnesty, dan penelitian sekarang menggunakan kesadaran wajib pajak 

dan Peningkatan pelayanan kantor pajak 

2. Penelitian terdahulu menggunakan populasi KPP Pratama Bantul, sedangkan 

KPP Sekarang menggunakan populasi KPP Pratama Surabaya. 

3. Yuliadi (2017) 

Tujuan penelitian Yuliadi adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem Administrasi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen adalah Kepatuhan 

wajib pajak, Variabel Independen adalah Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus, 

dan Penerapan sistem administrasi perpajakan. Populasi penelitian ini adalah wajib 

pajak pada KPP Pratama Batam Utara. Metode survei menggunakan kuesioner. 

Pengambilan sampel menggunakan Incidental Sampling. Kesimpulan penelitian ini 

adalah Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus, dan Penerapan sistem administrasi 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independen yang digunakan kesadaran wajib pajak dan Pelayanan 

fiskus. 
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3. Data Primer dengan menggunakan Kuesioner 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen penerapan sistem 

administrasi perpajakan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

pengetahuan perpajakan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan populasi sampel pada KPP Pratama Batam 

Utara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan KPP Pratama Surabaya.  

4. Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) 

 Tujuan penelitian Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo 

adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan 

Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 

Penghasilan (pada KPP Semarang Candi). Variabel Dependen yang digunakan 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan, Variabel Independen 

yang digunakan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. Teknik 

Pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling, Metode 

pengumpulan data yang digunakan Kuesioner, dan Metode Populasi penelitian 

adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. 

Kesimpulan penelitian bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah : 

1. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independen yang digunakan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan 

perpajakan. 
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3. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

1. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian pada KPP Semarang Candi, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian pada KPP Surabaya 

Krembangan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independent kesadaran wajib pajak 

dan pengetahuan pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

peningkatan pelayanan kantor pajak. 

5. Leny Samira (2015) 

Tujuan penelitian Leny Samira adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Variabel Dependen 

adalah Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bogor, Variabel Independen 

adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak. Pengambilan 

sampel dengan menggunakan metode Probabilitas Sampling. Metode pengumpulan 

data Primer dengan menggunakan Kuesioner. Teknik Analisis data yang digunakan 

Teknik Analisis berganda. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kesadaran Wajib 

Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independent yang digunakan kesadaran wajib pajak dan pelayanan 

fiskus. 
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3. Data primer yang digunakan kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen sanksi pajak, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan 

2. Penelitian terdahulu mengambil data dari KPP Pratama Bogor, sedangkan 

Penelitian sekarang mengambil data dari KPP Pratama Surabaya. 

6. Hangga Wicakso Murti, Jullie J.Sondakh, Harijanto Sabijono (2014) 

 Tujuan penelitian Hangga Wicakso Murti, Jullie J.Sondakh, dan 

Harijanto Sabijono (2014) adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi di kota Manado. Variabel Dependen yang digunakan 

Kepatuhan Wajib Pajak, Variabel Independen yang digunakan Pelayanan Fiskus 

dan Pengetahuan Perpajakan. Metode analisis yang digunakan Asosiatif. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner, Wawancara, dan Observasi. 

Kesimpulan Pelayanan fiskus dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak 

2. Variabel independent yang digunakan pelayanan fiskus dan pengetahuan 

perpajakan. 

3. Teknik Pengumpulan data menggunakan Kuesioner 

 

 



13 
 

 
 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Manado, sedangkan 

penelitian sekarang melakukan penelitian di Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu variabel dependen hanya menggunakan pelayanan fiskus 

dan pengetahuan perpajakan, sedangkan penelitian sekarang kesadaran wajib 

pajak. 

7. Sri Putri Tita Mutia (2013) 

Tujuan Penelitian Sri Putri Tita Mutia untuk mengetahui pengaruh 

sanksi perpajakan,  kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkah pemahaman 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen yang digunakan Kepatuhan 

Wajib Pajak, Variabel Independen yang digunakan Sanksi Perpajakan, Kesadaran 

Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan tingkah pemahaman. Metode pengumpulan data 

yang digunakan kuesioner, metode populasi penelitian adalah KPP Pratama 

Padang, sampel yang digunakan proposional sampling, analisis yang digunakan 

Analisis regresi berganda. Kesimpulan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran 

perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkah pemahaman berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independen yaitu kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus. 

3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

4. Analisis data yang digunakan Analisis Regresi Berganda 

 



14 
 

 
 

5. Populasi penelitian pada KPP Pratama 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan 

tingkat pemahaman, dan penelitian sekarang menggunakan variabel 

independen kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan KPP Pratama Jepara, dan penelitian 

terdahulu menggunakan KPP Pratama Surabaya. 

8. Oktaviane Lidya Winerungan (2013) 

Tujuan Penelitian Oktaviane Lidya Winerungan bertujuan untuk 

sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.  Variabel Dependen yang digunakan 

Kepatuhan Wajib Pajak, Variabel Independen yang digunakan Sosialisasi 

perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan 

metode simple random sampling, metode survei yang digunakan kuesioner, data 

analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Kesimpulan dari penelitian ini 

Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independen adalah pelayanan fiskus. 

3. Pengumpulan data dengan kuesioner. 

4. Analisis data yang digunakan Analisis Regresi Linier Berganda 
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Perbedaan penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen sosialisasi perpajakan, 

dan sanksi Perpajakan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel 

dependen kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan KPP Pajak Pratama Manado dan Bitung, 

sedangkan Penelitian sekarang menggunakan KPP Pratama Surabaya.  

9. Yuli Anita Siregar, Saryadi, Sari Listyorini (2012) 

 Tujuan Penelitian Yuli Anita Siregar, Saryadi, Sari Listyorini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen yang digunakan Kepatuhan 

Wajib Pajak, Variabel Independen yang digunakan  Pelayanan Fiskus dan 

Pengetahuan perpajakan. Populasi yang menjadi objek adalah Wajib Pajak 

Tunggakan pajak di KPP Semarang Tengah. Metode pengumpulan data adalah 

Kuesioner, Wawancara, Studi Pustaka. Teknik Analisis yang digunakan adalah 

Regresi Sederhana, Regresi Berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel independen pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. 

3. Pengumpulan data menggunakan Kuesioner. 
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4. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di KPP Semarang Tengah, 

sedangkan Penelitian sekarang menggunakan objek penelitian di KPP 

Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Pelayanan fiskus dan pengetahuan 

perpajakan sedangkan penelitian sekarang menggunakan kesadaran. 

10. Istika Herlina Ulfa, Juli Ratnawati (2011) 

 Penelitian Istika Herlina Ulfa dan Juli Ratnawati bertujuan Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan 

wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Variabel 

Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan Variabel 

Independen yang digunakan adalah Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sikap 

Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode Convenience Sampling. Teknik 

analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah Pengetahuan Wajib Pajak dan Sikap Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun Kesadaran Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan Penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang : 

1. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.  

2. Variabel independen adalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib 

pajak 

3. Metode yang digunakan Convenience Sampling 
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4. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda 

Perbedaan Penelitian terdahulu dan Penelitian Sekarang : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan independen adalah sikap wajib pajak, 

penelitian sekarang menggunakan independen peningkatan pelayanan kantor 

pajak. 

Matriks penelitian terdahulu serta hasil dari penelitian terdahulu pada tabel 2.1
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TABEL 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

 

Keterangan :   

S Berpengaruh Signifikan 

TS Tidak Berpengaruh Signifikan 

NA Tida Diteliti 

No 

Peneliti Tahun 

Variabel Independen 
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P
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1.  Januar, Isna dan Agus   2017 S TS NA S NA NA NA NA NA 

2. Nurulita   2017 NA NA S NA S S NA NA NA 

3. Yuliadi  2017 S S NA NA NA NA S NA NA 

4. Aditya dan Kharis  2016 TS NS TA S NA NA NA NA NA 

5. Leny  2015 S S NA NA S NA NA NA NA 

6. Hangga, Jullie, dan Harijanto 2014 NA S S NA NA NA NA NA NA 

7. Sri   2013 S TS NA NA NA NA NA NA NA 

8. Oktaviance 2013 NA TS NA TS NA NA NA TS NA 

9. Yuli , Saryadi, dan Sari  2012 NA S S NA NA NA NA NA NA 

10. Istika dan Juli. 2012 TS NA S NA NA NA NA NA TS 
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2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah 

teori – teori yang diperoleh dari literatur. Teori tersebut adalah : 

2.2.1 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh 

Ayzen yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukan 

oleh Fishbein dan Ajzen. Focus utama dari teori planned behavior ini sama seperti 

teori reason action yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi 

dapat melihat faktor-faktor motivasi yang bisa mempengaruhi perilaku.  

Reason action theory mengatakan ada dua faktor penentu intensi yaitu 

sikap pribadi dan normal subjektif. Ajzen berpendapat bahwa teori reason action 

belum sepenuhnya dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada 

di bawah control seseorang. Karena itu theory of planned behavior, Ajzen 

menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu perceived behavior 

control (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen faktor pada persepsi individu mengenai 

mudah atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan 

merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan hambatan yang diantisipasi. 

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku 

yang ditimbulkan oleh tiga faktor, yaitu : 

1. Behavior Beliefs 

Behavior Beliefs merupakan keyakinan wajib pajak akan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior Beliefs  menjelaskan tentang 

wajib pajak yang memiliki kesadaran atas peningnya membayar pajak.  
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2. Normative Beliefs 

Normative Beliefs adalah keyakinan individu keyakinan tentang harapan 

normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 

Normative beliefs menjelaskan tentang pelayanan pajak yang menyenangkan, 

dan penyuluhan pajak memberikan motivasi terhadap wajib pajak agar taat 

membayar pajak, serta dari hal tersebut membuat wajib pajak memiliki 

keyakinan dan motivasi atas perilaku taat pajak tersebut. 

3. Control Beliefs  

Control Beliefs adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut 

(perceived power). Control Beliefs menjelaskan wajib pajak yang memiliki 

pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan taat untuk membayar pajak. 

Hambatan yang timbul dapat perilaku tersebut merupakan berasal 

dalam diri sendiri maupun lingkungan atau pihak eksternal. Theory of Planned 

Behavior dalam penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam 

membayar pajak seperti kesadaran wajib pajak, peningkatan pelayanan kantor 

pajak, dan pengetahuan perpajakan. Penjelasannya apabila wajib pajak telah 

memiliki sadar untuk membayar pajak, diberikan pelayanan fiskus yang baik dan 

ramah, dan mendapatkan pengetahuan pajak yang baik maka wajib pajak akan  
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memiliki kepatuhan untuk membayar pajak, apabila wajib pajak tidak memiliki 

kesadaran untuk membayar pajak, pelayanan fiskus yang diberikan tidak baik,  

tidak memiliki pengetahuan pajak maka wajib pajak akan tidak memiliki kepatuhan 

untuk membayar pajak.  

2.2.2 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) 

Teori pembelajaran social mengatakan bahwa seseorang dapat belajar 

lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko,2006). Teori pembelajaran 

memiliki asumsi bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi dan teori juga 

mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan secara langsung dan 

pentingnya persepsi dalam pembelajaran tersebut. Seseorang akan merespon 

bagaimana orang tersebut merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan dari 

konsekuensi objektif itu sendiri (Julianti,2014). Komponen kognitif dari pikiran, 

pemahan dan evaluassi merupakan focus utama dari teori pembelajaran. Faktor 

sosial dan kognitir serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam 

pembelajaran setiap individu. Faktor sosial dapat berupa pengamatan, sedangkan 

faktor kognitif dapat berupa ekspektasi untuk meraih keberhasilan (Marjan, 2014). 

1. Proses Perhatian 

Proses Perhatian“adalah orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, 

jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model 

tersebut. Proses perhatian menjelaskan wajib pajak yang tidak taat pajak, akan 

taat pajak jika pelayanan pajak itu dikelola dengan baik dan membuat wajib 

pajak merasa senang.  

2. Proses penahanan 
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Proses Penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah 

model tidak mudah lagi tersedia. Proses penahanan menjelaskan wajib pajak 

akan patuh dalam membayar pajak, apabila wajib pajak tersebut sadar jika 

fasilitas negara didapatkan dari pajak.  

3. Proses reproduksi motorik 

Proses reproduksi motorik adalah  proses mengubah pengamatan menjadi 

perbuatan. Proses reproduksi motorik menjelaskan wajib pajak akan membayar 

pajak, jika lingkungan tersebut memiliki kesadaran dalam kewajiban 

perpajakan. 

4. Proses penguatan 

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan 

rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. 

Proses penguatan menjelaskan dengan diadakanya penyuluhan perpajakan 

diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku baik dalam 

perpajakan.  

Jatmiko (2006) menyatakan bahwa teori pembelajaran sosial untuk 

menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Seseorang akan taat membayar pajak maupun melaporkan pajaknya tepat pada 

waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman secara langsung.  

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban administrasi 

perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar sesuai dengan ketentuan 

perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai 
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deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.  Faktor yang 

mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, peningkatan 

pelayanan kantor pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan. Untuk 

mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan (yang 

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak) yang bercirikan (Sari & 

Pohan,2016) : 

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 

2. Mengisi formulir pajak dengan benar 

3. Membayar pajak tepat pada waktunya 

Menurut Menteri Keuangan kriteria wajib pajak adalah : 

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

tahun terakhir 

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

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

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

banyak 5 persen. 

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan 

perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban, termasuk rela memberikan 



 

24 
 
 

 
  

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar 

kewajiban pajaknya (Yulsiati,2015). Kesadaran wajib pajak adalah mengetahui 

kewajiban dalam hal kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan 

dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi  tingkat kesadaran 

wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin 

baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiarti, 2013) 

 Ada dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama, 

kesadaran bahwa pajak adalah suatu kontribusi warga negara dalam menunjang dan 

meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam 

pembayaran pajak dapat merugikan negara karena sumber pembangunan dan 

meningkatkan pembangunan negara (Arum,2013).  

Jumlah pajak yang akan diperoleh sangat ketergantungan terhadap 

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, 

kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak digunakan untuk 

membantu pendapatan negara. Oleh karena kesadaran wajib pajak dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

yang digunakan untuk membantu pendapatan negara. Pengukuran yang digunakan 

dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah skala likerts. Pengukuran dilihat dari Taat 

Pajak, Mobilitas negara dengan lancar, Tepat Waktu, dan Memenuhi Syarat. 

2.2.5 Peningkatan Pelayanan kantor Pajak 
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 Pelayanan adalah memberikan kepuasan yang diberikan kepada wajib 

pajak dengan cara yang ramah, baik, dan sopan maupun membantu wajib pajak jika 

mengalami kesulitan dengan cara menjelaskan yang baik sehingga wajib pajak 

paham dengan apa yang dijelaskan.  

 Pelayanan di dalam kantor pajak sangat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Wajib pajaka 

mengharapkan staf perpajakan memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, dan 

pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-

undangan perpajakan. Fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai 

pelayanan publik. 

 Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada 

para wajib pajak (Nugraheni, 2015). Salah satu upaya untuk memberi peningkatan 

kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan 

kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, dan kemudahan kepada 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus yang 

menyenangkan dari petugas pajak dan memberikan penyuluhan pajak agar wajib 

pajak taat terhadap pajak. 

Kepuasan yang terjadi pada wajib pajak atas kualitas pelayanan yang 

telah diberikan fiskus dengan memberikan respon positif berupa kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan dinilai dari persespi wajib pajak 

dengan membandingkan pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang 

mereka inginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang wajib pajak 
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inginkan maka dikatakan pelayanan fiskus tersebut baik dan menyenangkan, oleh 

karena hal tersebut kualitas yang diberikan oleh fiskus itu sangat mempengaruhi 

wajib pajak yang puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib wajik patuh 

dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pengukuran dari Peningkatan Pelayanan 

kantor pajak menggunakan skala Likerts. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari 

Tangible (bukti fisik) dan Responsiveness (daya tanggap). 

 

2.2.6 Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan 

dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum materiil maupun hukum 

pajak formil (Mardiasmo,2016). Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak yaitu pemahaman prosedur atau tata cara pengisian SPT, pemahaman 

batas waktu pelaporan SPT, dan pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi 

(Sara,2014). Pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban pajak yaitu penghitung, membayarkan, dan 

melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengetahuan perpajakan sangat 

berpengaruh terhadap menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, dengan hal tersebut 

membuat wajib pajak mengetahui dan memahami tentang kewajiban perpajakan 

yang berlaku dan akan membuat wajib pajak mudah untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud 

mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang 

meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 
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pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan SPT. Menurutt Siti Kurnia Rahayu berdasarkan konsep pengetahuan atau 

pemahan pajak harus memiliki pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan Fungsi Perpajakan. Konsep 

Pengetahuan perpajakan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Pengetahuan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsip 

diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuan adalah untuk 

meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan 

keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela 

wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut 

antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan 

Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak. 

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 

Sistem Perpajakan di Indonesia yang diterapkan adalah self assessment 

system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  
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2.2.7 Pengaruh antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui 

dan memahami ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Teori yang 

digunakan Behavior Beliefs untuk menjelaskan keyakinan individu  akan hasil dari 

suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut,dimana maksudnya adalah wajib 

pajak memiliki kesadaran atas pentingnya membayar pajak untuk membantu 

menyelenggarakan pembangunan negara. Menurut Teori Sosial Learning termasuk 

dalam proses penahanan. Proses penahanan menjelaskan wajib pajak akan patuh 

dalam membayar pajak, apabila wajib pajak tersebut sadar jika fasilitas negara 

didapatkan dari pajak, dan Teori Proses reproduksi motorik menjelaskan wajib 

pajak akan membayar pajak, jika lingkungan tersebut memiliki kesadaran dalam 

kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka 

pemahaman kewajiban perpajakan semakin baik sehingga semakin tinggi tingkat 

kepatuhan perpajakan”. Penelitian Januar, Isna, dan Agus (2017), Yuliadi (2017),  

Leny (2015), dan Sri (2013) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

2.2.8. Pengaruh antara Peningkatan Pelayanan Kantor Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus dan menyiapkan 

segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Kegiatan yang dilakukan oleh 

otoritas pajak yaitu dengan melaporkan SPT tepat waktu, memberikan layanan 

online seperti (e-billing, e–filling, e-spt,) penyuluhan dengan cara terus menerus 



 

29 
 
 

 
  

dengan melalui media. Teori yang digunakan Normative beliefs menjelaskan ketika 

individu ingin melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan motivasi untuk 

memenuhi keinginan tersebut. Hal tersebut dikaitkan dalam pelayanan pajak, 

dimana jika pelayanan pajak tersebut baik dan menyenangkan dari petugas pajak, 

dan pajak memberikan  penyuluhan pajak terhadap wajib pajak agar taat membayar 

pajak, serta dari hal tersebut membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau 

memilihi perilaku taat pajak. Menurut Teori Pembelajaran Sosial ini merupakan 

Proses Penguatan yang artinya bahwa dengan diadakannya penyuluhan perpajakan 

diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berprilaku baik dalam perpajakan. 

Jika pelayanan fiskus yang diberikan membuat kepuasan untuk wajib pajak, maka 

membuat wajib pajak merasa senang dan tidak malas untuk melakukan pembayaran 

pajak tersebut. Penelitian Yuliadi (2017),  Leny (2015), Hangga, Jullie, dan 

Harijanto (2014), Sri (2013) , dan yuli, saryadi, sari (2012) menyatakan bahwa 

Peningkatan Pelayanan kantor pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

2.2.9. Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

  Pengetahuan wajib pajak merupakan apa yang dimengerti atau 

informasi yang diperoleh wajib pajak tentang pajak itu sendiri. “Pengetahuan akan 

denda pelaporan dan denda pembayaran juga akan berpengaruh terhadap ketaatan 

wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan membuat wajib pajak mengetahui dan memahami tentang pajak yang 

berlaku dan membuat wajib pajak mudah untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Teori yang digunakan Control Beliefs adalah keyakinan tentang 
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keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan 

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilaku tersebut (perceived power), dimana maksudnya adalah wajib 

pajak yang memiliki pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan taat untuk 

membayar pajak.  

Semakin banyak informasi yang didapatkan tentang perpajakan maka 

mempengaruhi mereka untuk melakukan pembayaran pajak sehingga meningkat 

kepatuhan wajib pajak”. Penelitian Hangga (2012), Yuli, Saryadi, Sari (2012),  

Istika dan Juli, (2011) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan, maka dapat 

dibuat kerangka pemikiran untuk mempermudah pada memahami pengaruh 

kesadaran wajib pajak, peningkatan pelayanan kantor pajak dan pengetahun 

perpajakan terhadap  kepatuhan wajib pajak yang dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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GAMBAR 2.2 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan tentang adanya pengaruh 

dari variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel 

terikat). Variabel independen ditunjukkan dengan kesadaran wajib pajak, 

peningkatan pelayanan kantor pajak, dan pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan 

wajib pajak merupakan variabel dependen.  

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

karena wajib pajak memiliki kesadaran atas pentingnya membayar pajak untuk 

membantu pembangunan negara dan apabila wajib pajak sadar jika fasilitas yang 

mereka miliki itu berasal dari pajak.  Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, 

maka pemahaman kewajiban perpajakan semakin baik sehingga semakin tinggi 

tingkat kepatuhan perpajakan.   

Peningkatan pelayanan kantor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak karena jika pelayanan fiskus yang diberikan membuat kepuasan untuk wajib 

pajak maka membuat wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak pelayanan 

dikantor pajak baik  dari petugas pajak  maupun memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Kegiatan yang 

harus dilakukan oleh petugas pajak penyuluhan yang dilakukan secara terus 

menerus untuk membuat wajib pajak merasakan lebih mudah dalam melakukan 

pembayaran pajak.  Maka hal tersebut akan membuat wajib pajak untuk memiliki 

keyakinan dengan perilaku taat terhadap pajak sehingga wajib pajak akan 

membayar pajak dengan tepat waktu. 
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Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak 

mengerti dengan denda pelaporan dan denda pembayaran membuat wajib pajak 

akan memiliki perilaku taat terhadap pajak sehingga wajib pajak akan mengetahui 

kewajiban sebagai warga negara. Semakin banyak informasi yang didapatkan 

tentang perpajakan maka mempengaruhi mereka untuk melakukan kepatuhan wajib 

pajak. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah,landasan masalah teori dan kerangka 

pemikiran maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Ada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

H2 : Ada pengaruh Peningkatan Pelayanan kantor pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

H3 : Ada pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 


