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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya berikut disajikan  penelitian-penelitian terdahulu antara lain: 

2.1.1 Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah (2017) 

Topik penelitian ini adalah “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda 

Aceh)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan secara simultan 

maupun secara parsial bukti empiris tentang pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan yang menyeluruh, kesadaran membayar pajak diantara institusi-

institusi yang memenuhi kategori perpajakan sebagai Wajib Pajak, dan kualitas 

pelayanan pajak. Sampel dari penelitian ini adalah  161 koperasi yang dianggap 

sebagai Wajib Pajak badan dan berada di kota Banda Aceh.  

Penelitian ini memperoleh data dari penyebaran kuesioner ke responden. 

Kemudian, data tersebut dianalisa lebih jauh dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, 

kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Secara parsial, pemahaman 

peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh.
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Persamaan penelitian Mahfud, dkk (2017) dengan penelitian ini adalah 

menggunakan kesadaran dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independen 

dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Data yang  diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner, serta teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda.  

Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, dkk 

(2017) adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel pemahaman peraturan 

perpajakan dan menambahkan variabel sensus pajak nasional serta kesadaran 

perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian Mahfud, dkk (2017) meneliti 

tentang kepatuhan Wajib Pajak badan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang 

Wajib Pajak orang pribadi.  Lokasi tempat diakukan penelitian juga berbeda, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, dkk (2017) mengambil lokasi penelitian di 

kota Banda Aceh sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Surabaya. 

2.1.2 Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) 

Penelitian ini mengambil topik “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib 

Pajak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, 

sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan 

adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner.  

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kualitas pelayanan, sanksi 
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perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan 

signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Luh (2016) dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan 

sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. 

Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi. Teknik pengumpuan data 

menggunakan kuisioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Luh 

(2016) adalah penelitian ini mengganti variabel penerapan e-filling dan  

menambahkan variabel sensus pajak nasional serta kesadaran perpajakan sebagai 

variabel independen. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya 

Wonocolo sedangkan penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Luh (2016) dilakukan di 

KPP Pratama Denpasar Timur. 

2.1.3 Maslyn Eva Uli Siahaan (2015)  

Penelitian ini mengambil  topik “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak 

Nasional, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP 

Pratama Pekanbaru Senapelan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mengenai 

pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
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orang pribadi dalam  melakukan pembayaran pajak orang pribadi. Sampel yang 

digunakan adalah 100 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. 

Teknik analisisi yang digunakan adalah dengan menggunakan alat uji regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan presepsi pelaksanaan sensus pajak 

nasional, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan  berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Maslyn (2015) dengan penelitian ini 

adalah menggunakan variabel pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran 

perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel 

dependen. Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi. Teknik 

pengumpuan data menggunakan kuisioner dan teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Maslyn (2015) 

adalah penelitian ini mengganti variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan dengan variabel kualitas pelayanaan dan  menambahkan sanksi 

perpajakan sebagai variabel independen. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP 

Pratama Surabaya Wonocolo sedangkan penelitian yang dilakukan Maslyn (2015) 

dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 
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2.1.4 Nur Afianti Fajriyan, Maria Goretti Wi Endang N.P, dan Arik Prasetya 

(2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan 

Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan 

Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan utama penelitian 

Nur, dkk (2015) adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 

pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Sampel dari penelitian ini adalah 94 

Wajib Pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. 

Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa jawaban 

kuesioner dan data sekunder berupa studi pustaka terhadap literatur dan sumber info 

yang telah dipublikasi maupun lembaga seperti Kantor Pelayanan Pajak dan 

Kelurahan Miji. Teknik analisis yang digunakan adalah  regresi linear berganda. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi pelaksanaan sensus 

pajak nasional, sikap wajib, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto.  

Persamaan penelitian Nur, dkk (2015) dengan penelitian ini adalah 

menggunakan variabel pelaksanaan sensus pajak nasional, sanksi perpajakan, dan 

kesadaran perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak 

sebagai variabel dependen. Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak orang 

pribadi. Teknik pengumpuan data menggunakan kuisioner dan teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur, dkk 

(2015) adalah penelitian ini menambahkan kualitas pelayanan sebagai variabel 

independen. Lokasi tempat diakukan penelitian yang berbeda, dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Nur, dkk (2015) mengambil lokasi penelitian di KPP Pratama 

Mojokerto sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Surabaya Wonocolo. 

2.1.5 Akromi Khairina Asbar, Ruhul Fitros, dan Rusli (2014) 

Topik penelitian ini adalah “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, 

Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran 

Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp 

Pratama Senapelan Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk 

memberikan bukti empiris adanya pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, 

pemahaman, keadilan , sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada kpp pratamasenapelan pekanbaru. Sampel 

dalam penelitian  ini adalah 100 orang Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru dengan karakteristik WPOP Kurang Bayar 

yang terdaftar sampai tahun 2012. 

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi sedangkan sanksi perpajakan dan  kesadaran perpajakan tidak berpengaruh 

signfikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 
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Persamaan penelitian Akromi, dkk (2014) dengan penelitian ini adalah 

menggunakan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan sebagai variabel 

independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Meneliti 

kepatuhan Wajib Pajak orang priadi. Data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner, serta teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akromi, dkk 

(2014) adalah penelitian ini tidak menggunakan pengaruh tingkat kepuasan 

pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sebagai variabel independen 

dan menambahkan variabel sensus pajak nasional serta kualitas pelayanan sebagai 

variabel independen. Lokasi tempat diakukan penelitian juga berbeda, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Akromi, dkk (2014) mengambil lokasi penelitian di 

KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP 

Surabaya Wonocolo. 

2.1.6 Tryana A.M. Tiraada (2013) 

Topik penelitia ini adalah “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus 

Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap 

fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib 

Pajak di Minahasa Selatan.Analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan alat uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
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bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap 

kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan 

sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan 

pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh Wajib Pajak di 

Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga Wajib Pajak tidak terlalu menganggap 

penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran 

perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana 

(2013) adalah menggunakan variabel Kesadaran dan Sanksi Pajak sebagai variabel 

independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Wajib Pajak yang 

diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi. Teknik pengumpuan data menggunakan 

kuisioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tryana (2013) adalah penelitian ini tidak 

menggunakan sikap fiskus sebagai variabel independen tetapi menggantinya dengan 

variabel sensus pajak nasional dan menambahkan variabel kualitas peyanan. Lokasi 

tempat diakukan penelitian juga berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh 

Tryana (2013) mengambil lokasi di Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. 
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2.1.7  Adi Gunawan (2013) 

Adi (2013) melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Tingkat 

Penghasilan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan, 

Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial, dan Sanksi Perpajakan dalam  meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan antara tingkat 

penghasilan, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan perpajakan, 

tingkat pendidikan, lingkungan sosial dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak membayar pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, interview 

dan menyebar kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial, variabel tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, 

lingkungan sosial dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel perpsi pelaksanaan sensus pajak nasional 

dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama 

yaitu persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan sanksi perpajakan sebagai 

variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. 

Menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner serta  

menggunakan metode analisis regresi linear berganda.  

Perbedaan penelitan Adi (2013) dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

tidak menggunakan variabel tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, tingkat 

pendidikan, lingkungan sosial, sebagai variabel independen tetapi mengganti dengan 

variabel kualitas pelayanan dan kesadaran Wajib Pajak. Selain itu lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kota Surabaya, sedangka penelitian Adi (2013) dilakuan di Kota 

Pekanbaru. 

2.1.8  Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) 

Topik penelitian ini adalah “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 

Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial 

maupun simultan. Sampel dari penelitian ini adalah 100 responden yang terdaftar 

sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang 

berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai 
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sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan. Teknik analisis 

menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan 

lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi di Surabaya. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Cindy dan Yenni (2013) dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel kesadaran Wajib Pajak, kualitas 

pelayanan fiskus,sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib 

Pajak sebagai variabel dependen. Meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner serta teknik analisis yang 

digunakan yaitu menggunakan teknik regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Cindy dan Yenni (2013) dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel lingkungan Wajib 

Pajak berada sebagai variabel independen, tetapi menggantinya dengan variabel 

sensus pajak nasional. Lokasi penelitian ini terletak di di KPP Pratama Surabaya 

Wonocolo, sedangkan penelitian Cindy dan Yenni (2013) terletak di di KPP Sawahan 

Surabaya. 

2.1.9 Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) 

Penelitian ini mengambil topik “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, 

Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan 
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petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan 

menengah) baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari kuesioner yang 

diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur pada 

bulan Oktober 2012. Sebanyak 45 kuesioner kembali dengan keadaan yang lengkap 

dan dapat diolah. 

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin 

baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang 

dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan menurun. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Arabella dan Yenni (2013) dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi 

perpajakan sebagai variabel independen dah kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel 

dependen. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner serta teknik analisis yang 

digunakan yaitu menggunakan teknik regresi linear berganda.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Arabella dan Yenni (2013) dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel biaya kepatuhan pajak 

sebagai variabel independen tetapi menggantinya dengan variabel sensus pajak 
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nasional dan menambahan variabel kesadaran perpajakan. Penelitian yang dilakukan 

Arabella dan Yenni (2013) meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

sedangkan penelitian ini meneliti kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

2.1.10 Rinta Mulia Dewinta dan Muchamad Syafruddin (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rinta dan Muchamad (2012) ini mengambil 

topik tentang: “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh 

persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan adalah 100 orang Wajib Pajak Orang 

Pribadi maupun Badan yang terdaftar berdasarkan hasil sensus pajak tahun 2011 di 

Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh 

menggunakan kuesioner. Dari 100 kuesioner, kuesioner yang diterima kembali 

sebanyak 82 kuesioner. 

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di 

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari dua faktor yang diteliti (persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan 

kesadaran perpajakan), terbukti bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional 

dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak 
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tentang pelaksanaan sensus pajak nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan 

maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Rinta dan Muchamad (2012) dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel pengaruh persepsi pelaksanaan sensus 

pajak nasional dan kesadaran perpajakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan 

Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner 

serta teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik regresi linear 

berganda.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rinta dan Muchamad (2012) dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel kualitas pelayanan dan 

sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Serta lokasi penelitian yang terletak 

di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sedangkan penelitian Rinta dan Muchamad 

(2012)  terletak di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. 



24 

 

 

Tabel 2.1 

TABEL MATRIKS 

 

Tabel matriks peneliti terdahulu : 

 

No Nama (Tahun) Variabel Dependen 
Variabel Independen 

SPN KP SP KSDP 

1 
Mahfud, Muhammad Arfan, 

Syukriy Abdullah (2017) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD TB TD B 

2 
Putu Rara Susmita dan Ni Luh 

Supadmi (2016) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD B B TD 

3 Maslyn Eva Uli Siahaan (2015) 
Kepatuhan Wajib 

Pajak 
B TD TD TB 

4 

Nur Afianti Fajriyan, Maria 

Goretti Wi Endang N.P, dan Arik 

Prasetya (2015) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
B TD B B 

5 

Akromi Khairina Asbar 

Drs.H.Ruhul Fitros.,SE.,M.Si.,Ak 

Drs.H.Rusli.,MM.,Ak (2014) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD TD TB TB 

6 Tryana A.M. Tiraada (2013) 
Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD TD B B 

7 Adi Gunawan  (2013) 
Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TB TD B TD 

8 
Cindy Jotopurnomo dan Yenni 

Mangoting (2013) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD B B B 

9 
Arabella Oentari Fuadi dan Yenni 

Mangoting (2013) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
TD B B TD 

10 
Rinta Mulia Dewinta dan 

Muchamad Syafruddin (2012) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
B TD TD B 

 

Keterangan : 

 

B Berpengaruh 

TB Tidak Berpengaruh 

TD Tidak Diteliti 

SPN Sensus Pajak Nasional 

KP Kualitas Pelayanan 

SP Sanksi Perpajakan 

KSDP Kesadaran Perpajakan 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori dijelaskan beberapa macam teori yang diharapkan 

sebagai pegangan dasar peneliti untuk mengadakan analisis dan pemecahan masalah. 

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)  

Theory of Planned Behavior ini ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein (1988) 

dalam Tryana (2013). Teori ini menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh 

individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat 

untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 

1. Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan  hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut. 

2. Normative Beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. 

3. Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 

tersebut (perceived power). 

 Teori ini menjelaskan bahwa perilaku Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh 

variable dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. 

Perilaku wajib Pelaksanaan sensus pajak nasional dan sanksi pajak terkait dengan 

control beliefs. Sensus pajak nasional dan sanksi pajak dibuat untuk mendukung dan 

mendata Wajib Pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak 

akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat pelaksanaan 
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sensus pajak nasional dan sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak 

untuk taat pajak. Sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran perpajakan terkait 

dengan normative beliefs, dimana pelayanan petugas pajak yang baik akan motivasi 

dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih  taat dalam  melakukan  kewajibannya. Hal 

tersebut juga berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, semakin baik pemahaman 

yang diberikan kepada Wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya, akan 

mendorong kesadaran yang dimiliki wajib pajak tersebut.  

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepatuhan merupakan suatu perasaan 

dan tindakan untuk mematuhi dan menjalankan suatu peraturan yang ada. Kepatuhan 

adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-

Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

adalah kontribusi yang bersifat wajib pada negara yang terutang oleh warga negara 

baik pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang–undang, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Putu dan Ni Luh 

(2016) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku dari seorang 

Wajib Pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak 

perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak patuh antara lain: 
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1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

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

pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut. 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh apabila telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan indikator untuk kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari: 

1. Benar dalam penghitungan pajak terutang. 

2. Benar dalam pegisian formulir SPT. 

3. Membayar pajak tepat waktu. 

4. Tidak mendapat surat teguran. 

2.2.3 Sensus Pajak Nasional 

 Sensus Pajak Nasional adalah upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan 

melalui pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka lebih 

memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi dibidang perpajakan. 

Ekstensifikasi dibidang perpajakan dilakukan dengan menjaring Wajib Pajak baru 
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dengan memberi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan objek pajak yang belum 

dikenakan pajak, sedangkan intensifikasi dibidang perpajakan dilakukan dengan lebih 

mengoptimalkan pengenaan pajak atas Wajib Pajak atau objek pajak  (Thomas, 

2012). Ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan cara agar DJP dapat memperluas 

basis pajak dan mendapat data yang akurat tentang Wajib Pajak serta dapat lebih 

mengoptimalkan pengenaan pajak. Indikator pelaksanaan sesus pajak nasional terbagi 

menjadi 3 yaitu : 

1. Pelaksanaan SPN efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kepatuhan 

pajak. 

2. Pelaksanaan SPN memberikan rasa keadilan bagi seluruh Wajib Pajak dalam 

persamaan hak dan kewajiban dibidang perpajkan.  

3. Keberhasilan sensus sangat penting untuk mendukung pencapaian target 

penerimaan perpajakan dan penerimaan negara. 

2.2.4 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang 

diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib 

Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Arabella dan Yenni (2013), 

Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar 

menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan 

tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda 

pemerintah berjalan dengan baik. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 
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No.SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib 

Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu: 

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat. 

2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan 

santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit 

layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas 

selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S 

(Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan 

dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas 

lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau 

mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat 

layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu 

terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi 

kembali. 

3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, 

seharusnya: Petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap dan jelas 

sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih menyakinkan 

Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis 

pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang 

ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang 

bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak 
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agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada 

petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan 

mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian. 

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus 

menunggu. 

5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus 

menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan 

baik. Indikator kualitas pelayanan pajak diukur dengan 5 dimensi yaitu : 

1. Tangibles, atau bukti fisik. 

2. Reliability, atau keandalan. 

3. Responsiveness, atau ketanggapan. 

4. Assurance, atau jaminan. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi 

2.2.5 Sanksi Perpajakan 

Sanksi pajak menurut pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 menyatakan bahwa 

apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 

sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat 

pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 

pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 

masing – masing yang berbunyi: 
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1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir 

Masa pajak. 

2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi, paling lama 3 bulan setelahakhir tahun pajak. 

3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, 

paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

Berdasarkan ketentuan Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis atau dengan cara lain. Sanksi pajak diukur dengan 4 indikator yaitu : 

1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas terhadap pelanggar pajak. 

2. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan 

pajak memberatkan. 

3. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi. 

4. Pengenaan sanksi cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik 

Wajib Pajak. 

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan 

adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana 

Wajib Pajak sadar terhadap peranan perpajakan bagi kegiatan pembangunan (Cindy 

dan Yenni, 2013). Melakukan pelaporan SPT juga merupakan salah satu niat Wajib 
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Pajak yang memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan.  Indikator 

kesadaran perpajakan terbagi menjadi 4 yaitu : 

1. Menyadari pajak iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum. 

2. Menyadari pajak iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi 

pemerintah. 

3. Menyadari pajak sumber penerimaan negara yang besar. 

4. Menyadari pajak kewajiban kita sebagai warga negara. 

2.2.7 Pengaruh Sensus Pajak Nasional Terhadap  Kepatuhan Pajak 

Menurut AIm, Bahl, Murray (1990) dalam Henderson (2017) rendahnya 

kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama 

adalah disebabkan oleh tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kepatuhannya. Database menyediakan data dan informasi 

mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan 

pelaporan pajaknya secara akurat dan real-time. untuk memperoleh database yang 

lengkap dan akurat, maka diperlukan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak yaitu 

salah satunya melalui program sensus pajak nasional. 

 Presepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak 

dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan sensus pajak nasional. 

Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sensus pajak nasional positif, maka 

dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga 

akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rinta dan Muchamad (2012) yang menyatakan bahwa 
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presepsi sensus pajak nasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2.2.8 Pengaruh Kualias Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Dalam penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Luh (2016) disebutkan bahwa 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. 

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Selama 

ini peranan yang petugas pajak miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. 

Padahal untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa. Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada 

bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. 

 Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak pada Wajib Pajak maka akan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh 

Arabella dan Yenni (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak dimana kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Fiskus diharapkan 

memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), 

dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan 

perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang 

tinggi sebagai pelayan publik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas 
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pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak di dalam membayar pajak. 

2.2.9 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Menurut Putu dan Ni Luh (2016) sanksi perpajakan yang diterapkan 

secara tegas oleh pemerintah akan membuat Wajib Pajak patuh karena mereka sadar 

akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut 

berupa kerugian secara material. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para 

Wajib Pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Arabella dan Yenni (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang 

dilaksanakan secara tegas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2.2.10 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Ni Ketut (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi 

seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan 

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran 

perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak sadar terhadap pentingnya pajak 

. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tersebut akan memiliki keinginan dan niat 

untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu salah satunya dengan melakukan 
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pelaporan SPT. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan. secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran 

perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2013) yang menyatakan 

bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu secara ringkas hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen digambarkan melalui kerangka pemikiran 

sebagai berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sensus Pajak Nasional  

(X1) 

Kualitas Pelayanan  

(X2) 

Sanksi Perpajakan  

(X3) 

Kesadaran Wajib Pajak  

(X4) 

 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib Pajak. 

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

H4 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 


