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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan mengenai topik kepatuhan wajib pajak  telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari peneliti sebelumnya yang 

mendukung penelitian ini : 

1) Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, dan Hamidah Nayati 

Utami (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti 

Astuti, Hamidah Nayati Utami tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Persepsi 

Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) “. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan bagaimana pengaruh 

secara bersama-sama maupun secara parsial, antara persepsi korupsi pajak dan 

kualitas pela yanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik untuk 

menentukan sampel melalui accidental sampling. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial dengan 

regresi linear berganda, sebagai teknik analisis data. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. 

Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dan pengaruh secara parsial pula 
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antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara 

parsial. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmania, dkk pada tahun 2016 adalah sama-sama menggunakan 

variabel kualitas pelayanan.  

b. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan beberapa variabel yaitu 

Pengetahuan pajak dan Sanksi Pajak. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Batu, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota 

Surabaya. 

c. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan accidental 

samping, sedangkan penelitian sekarang menggunakan convenience 

sampling. 

2. Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara  

(2016) 

Penelitian yang dilakukan Randi, dkk bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan 

bermotor yang terdaftar di Samsat Malang. Variabel independen yang digunakan 

yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan 

sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

explanatory research. Accidental sampling digunakan dalam penelitian dengan 

menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang 

terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib 

pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, 

dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota 

Malang. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada: 

a. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib 

pajak.  

b. Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) adalah sama-sama meneliti 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

c. Menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu analisis Regresi Linier 

Berganda.  
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di area Kantor 

Bersama SAMSAT Ketintang Surabaya, SAMSAT drive thru dan 

SAMSAT keliling yang berada di area Surabaya Selatan.   

b. Penelitian yang dilakukakn saat ini tidak menggunakan variabel kesadaran 

wajib pajak 

3.  Wahyu dan Jati (2016)  

Penelitian yang dilakukan I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jatibertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, 

akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak 

PKB di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap 

(SAMSAT) Denpasar. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran, 

sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publi dan sanksi perpajakan. Variabel 

dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori 

yang digunakan adalah Teori Legitimasi. Populasi pada penelitian adalah seluruh 

wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden 

dihitung berdasarkan rumus slovin dengan metode penentuan sampel adalah 

metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

observasi non partisipan dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis maka kesadaran 

wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi 
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perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor 

Bersama SAMSAT Denpasar. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang 

dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner.  

b. Menggunakan teknik analisis data Regresi Linier Berganda.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di area Kantor 

Bersama SAMSAT Ketintang Surabaya, SAMSAT drive thru, SAMSAT 

corner dan SAMSAT keliling yang berada di area Surabaya Selatan.  

b. Variabel independen penelitian terdahulu yaitu kesadaran wajib pajak, 

akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan, sedangkan untuk 

penelitian ini akan menggunakan variabel independen pemahaman 

peraturan perpajakan, kualitas pelayanan.  

4. Eka Irianingsih (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib 

Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak 

Kendaraan SAMSAT Sleman. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel apa 

yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini variable dependen yang 

digunakan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan variable independen 

yang digunakan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi. 
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Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden, data yang diperoleh dengan 

membagikan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah SPSS 16 for 

windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai 

pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel kesadaran Wajib Pajak 

memiliki nilai p value sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0,661 

dan Sanksi Administrasi Pajak memiliki nilai p value sebesar 0,909 yang berarti 

variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat 

persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen 

kepatuhan pajak. 

b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen sanksi 

pajak. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. objek penelitian yang digunakan yaitu SAMSAT Sleman, sedangkan 

penelitian sekarang di kota Surabaya. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak kendaraan 

bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang, 

sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak kendaraan bermotor 

yang terdaftar di kota Surabaya. 
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c. Pada penelitian sekarang, peneliti menambahkan 2 variabel independen 

yaitu pengetahuan pajak dan kualitas layanan. 

5.   Muslikhatul Ummah (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, 

sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang 

terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan 

dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan pengetahuan 

pajak 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu pada teknik analisis data yang digunakan regresi 

linier berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 
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a. Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel kualitas 

pelayanan pajak. 

b. Sampel yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah wajib pajak 

kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang. 

Adapun peneliti sekarang menggunakan wajib pajak kendaraan 

bermotor yang terdaftar di kota Surabaya sebagai sampel penelitian. 

6. Putu Aditya Pranata, Putu Ery Setiawan (2015) 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, 

kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pada penelitian ini 

variable dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel 

independen yang digunakan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban 

moral. Sampel dalam  penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang 

terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2013 sebanyak 544 wajib 

pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas 

pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Terdapat 

persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen 

kepatuhan pajak. 

b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 
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yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen 

kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Menggunakan objek penelitian di kota Denpasar sedangkan penelitian 

sekarang di kota Surabaya. 

b. Menggunakan sampel seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas 

Pendapatan kota Denpasar, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel yang mempunyai kendaraan bermotor di Surabaya. 

7. Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik 

pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.Pada 

penelitian ini variabel Dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor sedangkan variabel Independenya kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, serta akuntabilitas pelayanan publik. 

Sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan metode pengambilan 

sampel menggunakan metode proportional sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha (2013) adalah 

Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas 

pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Terdapat persamaan antara peneliti 

sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak 

kendaraan bermotor. 

b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen pengetahuan 

pajak dan sanksi perpajakan. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di kota Singaraja 

sedangkan penelitian sekarang di kota Surabaya. 

b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan 

propotional sampling, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

convenience sampling. 

8.  Dinda dan Yazid (2014)  

Penelitian yang dilakukan Dinda Rezki Giovani, dkk ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari variabel-variabel independen 

antara lain jumlah kendaraan bermotor, nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar dan 

jumlah penduduk provinsi Jawa Timur terhadap variabel dependen yaitu 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data berkala (time series) yaitu data yang diurutkan 

berdasarkan urutan waktu, dari tahun ke tahun selama 8 tahun dan diolah 

berdasarkan triwulan yaitu sejak tahun 2005-2012, sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis dalam  
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penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Nilai Kurs Rupiah 

terhadap US Dollar tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Jumlah Penduduk Propinsi Jawa 

Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada: 

a. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi 

linier   berganda. 

b. Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu 

penerimaan pajaka kendaraan bermotor, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu data berkala (time 

series) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan 

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur yang diambil dari tahun 2005-

2012, sedangkan untuk penelitian sekarang metode pengumpulan data 

menggunakan kuisioner.  
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9. Amanda R. Siswanto Putri I Ketut Jati (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, 

kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama 

SAMSAT Denpasar. Pada penelitian ini Variable Dependen yang digunakan 

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variable Independen yang 

digunakan kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan. Penelitian menggunakan data primer sebanyak 100 sampel dengan 

metode penentuan sampel accidental sampling dan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan 

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen 

kepatuhan pajak. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi 

linier   berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Menggunakan objek penelitian di kota Denpasar sedangkan penelitian 

sekarang di kota Surabaya. 
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b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, 

kewajiban moral, kualitas layanan dan sanksi pajak, sedangkan penelitian 

sekarang hanya menggunakan variabel kualitas layanan dan sanksi pajak. 

10.   Vivi dan Neri (2013)  

Penelitian R.A Vivi Yulian Sari dan Neri Susantiini bertujuan untuk untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajakkendaraanbermotor (PKB) di unit Pelayanan Pendapatan Propinsi 

(UPPP) Kabupaten Seluma. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan 

Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan sampel yaitu 30 

orang wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang beralamat di Pasar Tais 

terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu kuesioner. Metode analisis data 

yang digunakan adalah rating scale.Persepsi wajib pajak terhadap sanksi 

perpajakan menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner.  

b. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 
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a. Penelitian terdahulu dilakukan di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi 

(UPP) kabupaten Seluma, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

bertempat di area Kantor Bersama SAMSAT Ketintang Surabaya, 

SAMSAT drive thru, SAMSAT corner dan SAMSAT keliling yang berada 

di area Surabaya Selatan.  

b. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tedahulu yaitu rating 

scale sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis 

Regresi Linier Berganda.  

c. Variabel independen penelitian terdahulu yaitu pemahaman sistem 

pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, sedangkan 

untuk penelitian ini akan menggunakan variabel independen pemahaman 

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan 

sanksi perpajakan. 

2.2 Landasan Teori 

Literatur terkait yang mendukung dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan 

penelitian ini. Berikut ini menjelaskan teori yang terkait dengan studi tentang nilai 

perusahaan. 

2.2.1 Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu 

pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya 

sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. 
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Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba 

memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. 

Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang 

mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa 

bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 2010). 

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu 

mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu 

ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2010). Perilaku yang 

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali 

pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri 

kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. 

Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yangdipengaruhi dari 

luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang 

lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan 

atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, 

yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku 

individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku 

seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak 

sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. 

Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi 

internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan 

pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila 

konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika 
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konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah 

konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku- perilaku orang lain dengan respon 

sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan 

menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. (Robbins, 1996) 

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap 

pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu 

sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. 

Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. 

2.2.2 Teori Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Bohari, 2010). Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

1. Fungsi Anggaran (BudgetairFunction) 

Pajak mempunyai fungsi anggaran, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan.Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknyauntuk kas negara.Upaya 
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tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, 

salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

2. Fungsi Mengatur (RegulerendFunction) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. 

2.2.3 Jenis-jenis Pajak 

Pengelompokkan pajak di Indonesia dapat dibedakan menadi 3 yaitu: 

menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 

1. Jenis pajak menurut golongan 

a) Pajak Langsung 

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat 

digantikan kepada pihak lain, akan tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Jenis pajak menurut sifat 

a) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif merupakan pajak yang dilihat berdasarkan keadaan 

subyeknya, yakni memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, 
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Pajak Penghasilan (PPh) yakni memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 

yang mendapatkan penghasilan. 

b) Pajak Objektif 

Pajak objektif merupakan pajak yang berpusat pada obyeknya tanpa 

memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembebanan PBB ini dilihat 

dari keadaan tanah dan bangunan bukan dari keadaan pemiliknya. 

3. Jenis pajak menurut pemungut 

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumidan Bangunan (PBB) serta Bea 

materai. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah ini diatur 

dalam PP No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP NO. 34 Tahun 

2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan 

pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

merupakan contoh pajak provinsi. Pajak kabupaten/kota contohnya pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. 
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2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada mulanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercantum dalam UU No.18 

Tahun 1997, dimana pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak 

Kendaraan Diatas Air (PKAA) dicakupkan. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

perkembangannya, kendaraan bermotor menjadi diperluas dan dilakukan 

pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air, 

yang semula tercantum dalam UU No.18 Tahun 1997 berubah menjadi UU No.34 

Tahun 2000. Hal tersebut membuat Pajak Kedaraan Bermotor diperluas menjadi 

PKB dan PKAA. Di dalam praktiknya jenis pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

PKB dan PKAA. Hal tersebut sudahlah wajar, mengingat kendaraan bermotor 

pada sifatnya berbeda dengan kendaraan di atas air. 

Pada seluruh daerah di Indonesia pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan (PKAA) tidak mutlak. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan 

dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Agar dapat 

dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih 

dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak kendaraan Bemotor (PKB), 

yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan PKB dan PKAA di daerah provinsi yang 

bersangkutan. Pada umumnya pemerintah provinsi (Kabupaten/Kota) diberikan 

kebebasan untuk menetapkan apakah PKB akan ditetapkan dalam satu (1) 

peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua (2) peraturan daerah terpisah. 
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Menurut Zuraida (2011) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas 

kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua atau 

lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang 

bergerak. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan/atau menguasi kendaraan bermotor. Obyek Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau kekuasaanatas 

kendaraan bermotor. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang 

memilki kendaraan bermotor tersebut. 

2.2.5 Pajak Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- 

sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- 

Undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur 

dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap 

APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli 

daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1, “Pendapatan Asli 

Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam 
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daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundag-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli daerah merupakan 

sumber penerimaan daerah dalam membiayai pembangunandan untuk modal 

dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah 

untuk meperkcil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 

 Menurut Mardiasmo (2009:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengelolaab kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 

 Menurut Halim (2010:132), “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah 

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaa milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Derah yang sah”.  

 Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik 

pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di 

pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah 

(Marsyahrul, 2009:5). Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 2009 (Fitriandi, 2010:389) adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
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2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Erard dan Feinstein dalam Rahayu (2013:111) pengertian kepatuhan 

wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas 

kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh 

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. 

Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2013:138) mengatakan bahwa 

“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya”. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 

dalam Rahayu (2013:112), menyatakan bahwa:“kepatuhan perpajakan adalah 

tindakan Wajib Pajak dalampemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan 

yang berlaku dalam suatu negara”. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan 

adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka 

tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. 

2.2.5 Kualitas Layanan 

 Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melelui aktivitas orang lain 

secara langsung (Moenir, 2010). Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang 
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tersembunyi. Hakekat dari pelayanan umum menurut Vivi dan Neri (2011) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum. 

b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya 

guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). 

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran seta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatus Negara No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau rumit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksankan 

2. Kejelasan 

Yang termasuk dalam kejelasan antara lain; 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
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3. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

8. Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah 

dan lain-lain. 

Menurut Kotler (2010:15) ada 5 (lima) dimensi yang perlu diperhatikan 

ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu antara lain: 

1. Tangible, meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, pegawai, dan 

sasaran komunikasi. 

2. Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi,, dan memahami kebutuhan pelanggan. 

3. Responsiveness, keinginan para staf untuk membentuk para pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang tanggap. 

4. Reliability, kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, handal, dan memuaskan. 

5.  Assurance, mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat 

yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, 

risiko, dan keragu-raguan). 

2.2.7 Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak 

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah 

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 
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dibidang perpajakan. Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut 

(Rahayu, 2013 yaitu wajib pajak harus meliputi : 

a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 

c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan 

 Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010:141)memberikan 

kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat 

mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas 

pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban 

dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap 

adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul 

persepsi terhadap pajak.  

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan 

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap 

pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan 

penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan 

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak. 

2.2.8 Sanksi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan 

atau pencegahan (preventif) bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak 

(WP) tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan yang sudah berlaku. 
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Terdapat dua (2) macam sanksi dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. 

 Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak (WP) agar mereka 

mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibaan pajak. Adanya sanksi 

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (Vivi dan 

Neri, 2013). Ancaman yang dikenakan terhadap pelanggaran suatu norma 

perpajakan yaitu hanya diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang 

diancam hanya dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan 

kedua sanksi tersebut baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 

 Adapun perbedaan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana antara lain 

sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:60) : 

1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi yaitu suatu pembayaran kerugian kepada Negara, 

khusunya bunga dan kenaikan. 

2. Sanksi Pidana 

Sanksi Pidana merupakan adanya siksaan atau penderitaan. Merupakan 

suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana terdiri dari tiga (3) macam, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Denda Pidana 

b. Pidana Kurungan 

c. Pidana Penjara 
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2.2.9 Pengaruh Kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

 Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan 

minat wajib pajak dalam memenuhi kwajiban perpajakannya dan diharapkan 

petugas layanan pajak memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal 

yang berhubungan dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan semakin 

meningkatkan kualitas layanan pajak oleh pemerintah diharapkan dapat membuat 

wajib pajak mengerti seberapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan 

Negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evi dan Budiartha (2013) 

akuntabilitas pelayanan public berpengaruh pengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Masruroh dan 

Zulaika (2013) kualitas layanana masih belum dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. 

Kualitas layanan yang terkait dengan fasilitas dan juga sikap layanan fiskus pada 

saat pembayar pajak melakukan pembayaran akan menyebabkan menumbuhkan 

rasa nyaman bagi pembayar pajak itu sendiri. Ketidaknyamanan pada saat 

melakukan kewajiban pajak akan membuat pembayar pajak merasa tidak dihargai 

dan mengesampingkan kewajiban pajaknya maupun menunda melakukan 

pemabayaran. Kualitas layanan yang baik juga dapat menjadi suatu bentuk 

komunikasi pemerintah tentang pentingnya seorang pembayar pajak bagi Negara. 

Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
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2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak terhadap system 

pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan 

yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak daerah 

tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah official assesment yang 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar 

(pajak terutang) oleh seseorang. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan akan membuat wajib pajak tahu waktu pembayaran, lokasi 

pembayaran. Pengetahuan pajak juga meliputi pengetahuan tentang sistem 

perpajakan seperti contohnya alat dan cara pembayaran yang akan membuat wajib 

pajak dapat mengefisienkan waktunya tanpa perlu terganggu dengan kewajiban 

pembayaran. Pengetahuan perpajakan juga terkait dengan tujuan penarikan pajak 

oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk memberikan layanan publik yang 

baik. Pengetahuan ini cukup penting mengingat dengan adanya pengetahuan, 

pembayar pajak tidak merasa bahwa pajak hanyalah beban semata tanpa adanya 

keuntungan bagi pembayarnya. Menurut hasil penelitian Evi Budiartha (2013) 

menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sangat penting bagi pemerintah memberikan pengetahuan yang cukup tentang 

perpajakan melalui saluran komunikasi yang ada seperti sosialisasi maupun 

memanfaatkan media sosial yang saat ini jauh lebih mudah diakses oleh 

masyarakat. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh temuan Amanda R. Siswanto 
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Putri I Ketut Jati (2013) yang juga membuktikan pengaruh positif dari 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayara pajak. 

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan alat yang mengontrol agar wajib pajak tetap 

memenuhi kewajiban perpajakanya karena dengan adanya kerugian yang akan 

didapat oleh wajib pajak jika tidak membayar pajak atau terlambat membayar 

pajak secara otomatis akan membuat wajib pajak berfikir jika tidak ingin 

memenuhi kewajiban perpajakanya. Teguran bahkan penyitaan unit kendaraan 

bermotor pada saat terjadi pemeriksaan administatif oleh pihak berwenang juga 

akan membuat penunggak pajak merasa kurang nyaman dan diharapkan 

mencegah pembayar pajak lainnya untuk menunggak pajak. Dengan adanya 

sanksi baik administratif dan bahkan pidana akan membuat wajib pajak takut 

untuk melalaikan kewajiban pajaknya atau tidak patuh. Menurut penelitian Wahyu 

dan jati (2016)  memberikan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh temuan Vivi dan Neri (2013) 

yang juga membuktikan pengaruh positif dari pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan pembayara pajak. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor antara lain kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi 

pajak. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah 

yang akan diteliti dan diuji dengan pembuktian dan kebenaran berdasarkanfakta. 

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

H1: kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya 

H2: pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya 

H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya.
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