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The purpose of research to the effect of attitudes, subjective norms, and behavioral controls on 

taxpayer compliance of UMKM and know attitude drivers, subjective norms, and behavioral 

controls are moderated by the intention of taxpayers. This research is quantitative research. 

The sample in this study were 100 taxpayer respondents who had UMKM in the Pamekasan 

Regency area. The sampling technique was by convenience sampling technique. The method of 

data collection is by questionnaire. Instrument testing was analyzed using validity test and 

reliability test. The data analysis technique used in the study was using multiple regression 

analysis and Moderating Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that 

attitudes, subjective norms and behavioral control significantly influence the taxpayer 

compliance of UMKM in the Pamekasan Regency region. Intention to moderate the influence 

of attitudes towards taxpayer compliance, but the intention is not to moderate the influence of 

subjective norms and behavioral controls on taxpayer compliance. 

 

Keyword: Taxpayer Compliance Of UMKM, Intention, Attitude, Subjective Norm, Behavior 

Control. 

 

PENDAHULUAN  

Pajak merupakan sumber penerimaan 

dalam negeri terbesar yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 

(APBN) yang dimana penerimaan pajak 

merupakan penerimaan dalam negeri yang 

terbesar. Semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah dalam rangka pembiayaan 

negara menuntut peningkatan penerimaan 

negara yang salah satunya bersumber dari 

penerimaan negera berupa pajak. Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Pajak sebegai instansi 

pemerintah di bawah Departemen 

Keuangan sebagai pengelola sistem 

perpajakan di Indonesia berusaha 

meningkatkan penerimaan dengan berbagai 

fasilitas yang memudahkan pelaksanaan 

sistem perpajakan.  

Penerimaan pajak khususya di daerah 

terpencil berebeda dengan penerimaan 

pajak di kota – kota besar. Seperti 

penerimaan pajak di Pulau Madura, 

khususnya di Kota Pamekasan akan sangat 

berbeda dengan penerimaan pajak di kota – 

kota besar seperti Kota Surabaya. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh letak geografis, 

perekonomian masyarakat, hingga keadaan 

sosial masyarakat setempat. Meskipun 

jumlah penerimaan pajak yang relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan kota – kota 

besar lain di luar Pulau Madura, namun dari 

tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang 

dapat disaring oleh KPP Pratama 

Pamekasan terus mengalami peningkatan.  

Pada tanggal 15 Agustus 2018 KPP 

Pratama Pamekasan menggelar Business 

Development Services yang beragendakan 

dalam program tersebut adalah 

pencanangan Pajak Sahabat UMKM. Acara 

tersebut dihadiri oleh pelaku usaha yang 

termasuk UMKM di Wilayah Kabupaten 

Pamekasan. Kepala KPP Pratama 

Pamekasan, Teddy Heriyanto mengatakan 
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bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah 

berkembangnya usaha UMKM di 

Pamekasan dengan bisa menembus pasar 

nasional bahkan internasional. Jika hal ini 

terwujud tentunya akan menambah 

penerimaan negara dari segi pajak 

(www.pajak.go.id). 

Pemerintah memangkas tarif pajak 

penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 

1% menjadi 0,5%. Mengutip keterangan 

Direktorat Jenderal Pajak Kebijakan itu 

diumumkan oleh Presiden pada tanggal 22 

Juni 2018 di JX Internasional Surabaya. 

Presiden meluncurkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

Bruto tertentu sebagai pengganti atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Juli 

2018. Sebanyak 2.000 peserta pelaku 

UMKM di wilayah Jawa Timur menghadiri 

acara peluncuran ketentuan baru tersebut. 

PP tersebut mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib 

pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai 

dengan Rp 4,8 milia dalam satu tahun, yang 

merupakan perubahan atas ketentuan 

pengenaan PPH Final sebelumnya yaitu PP 

46 Tahun 2013 (finance.detik.com, 2018). 

Kebijakan tersebut dimaksudkan 

untuk mendorong pelaku UMKM agar 

lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan 

ekonomi formal dengan memberikan 

kemudahan kepada pelaku UMKM dalam 

pembayaran pajak dan pengenaan pajak 

yang lebih berkeadilan, serta meningkatan 

ketahanan ekonomi Indonesia. 

Pemberlakuan PP ini diharapakan beban 

pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM 

menjadi lebih kecil, sehingga pelaku 

UMKM memiliki kemampuan untuk lebih 

bisa meningkatkan kepatuhannya dalam 

membayar pajak lalu, memberikan waktu 

bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan 

diri sebelum wajib pajak tersebut 

melaksanakan hak dan kewajiban pajak 

secara umum sesuai dengan ketentuan UU 

Pajak Penghasilan. Selanjutnya pelaku 

UMKM semakin bereperan dalam 

menggerakkan roda ekonomi untuk 

memperkuat ekonomi formal dan 

memperluas kesempatan dalam 

memperoleh akses terhadap dukungan 

finansial. 

Beberapa penelitian mengenai 

kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat 

dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan 

melalui aspek psikologi dilakukan 

mengingat dalam suatu negara yang 

menganut sistem demokrasi, hubungan 

antara pembayar pajak dengan otoritas 

pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak 

psikologi (Feld and Frey:2002 dalam Yola, 

2015). Penerimaan pajak yang masih belum 

optimal di Indonesia salah satu 

penyebabnya adalah rendahnya tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Rendahnya 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain 

dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan 

formal mereka dalam menyampaikan SPT 

Pajak Penghasilan (Yola; 2015). 

Berdasarkan uraian permasalahan 

dan fenomea yang telah dijelaskan dan 

perbedaan hasil penelitian oleh peneliti 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk 

melakuakn penelitian dan evaluasi terhadap 

variabel-variabel yang berhubungan 

dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil 

penelitakan disajikan  dengan judul 

“PENGARUH SIKAP, NORMA 

SUBJEKTIF, KONTROL 

KEPERILAKUAN DAN KESADARAN 

WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA 

UMKM DI WILAYAH KABUPATEN 

PAMEKASAN DENGAN NIAT 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI HIPOTESIS 

Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

yang telah dikembangkan oleh Ice Ajzen 

(1988) merupakan pengembangan atas 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang 
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dirancang untuk berhubungan dengan 

perilaku-perilaku individu. 

Menurut Ajzen (1980) Theory of 

Planned Behavior (TPB) menunjukkan 

bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 

tiga jenis keyakinan,  diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Behavioral Beliefs yaitu keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil 

tersebut.(Beliefs Strength and outcome 

evalution). 

b. Normative Beliefs yaitu keyakinan 

tentang harapan normatif orang lain 

dan motivasi untuk memenuhi harapan 

tersebut (normatif beliefs and 

motivation to comply). Penjelasan lain 

normative belief  merupakan 

kepercayaan-kepercayaan mengenai 

harapan-harapan yang muncul karena 

pengaruh orang lain dan motivasi 

untuk menyetujui harapan-harapan 

tersebut.  

c. Control Beliefs yaitu, keyakinan 

tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat 

perilaku yang akan ditampilkan 

(control beliefs) dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal-hal yang 

mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut (perceived 

power).  

  

Sikap  

Sikap adalah suatu hal yang 

mempelajari mengenai seluruh tendensi 

tindakan, baik yang menguntungkan 

maupun yang kurang menguntungkan, 

tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi 

(Arfan Ikhsan Lubis 2011: 78). Menurut 

Secord dan Backman (1964) yang dikutip 

Saifuddin Azwar (1995: 5) Sikap 

didefinisikan sebagai keteraturan tertentu 

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 

(kognisi), dan predisposisi tindakan 

(konasi) seseorang terhadap suatu aspek di 

lingkungan sekitarnya.  

 

 

 

Norma Subjektif  

Norma Subjektif diartikan sebagai 

faktor sosial yang menunjukkan tekanan 

sosial yang dipersepsikan untuk 

memutuskan atau tidak memutuskan 

walaupun keputusan sendiri 

menguntungkan jika pertimbangan orang 

lain tidak dianggap penting keputusan itu 

bisa gagal (Dharmesta, 1998). Seseorang 

yang percaya terhadap orang lain yang 

memotivasi mereka untuk menaatinya dan 

berpikir seharusnya melakukan sesuatu 

perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang 

tersebut mendapat tekanan sosial untuk 

melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, 

apabila seseorang percaya bahwa orang lain 

yang membuat mereka termotivasi untuk 

menaatinya tetapi tidak setuju melakukan 

suatu perilaku akan mempunyai Norma 

Subjektif yang meletakkan tekanan pada 

mereka untuk menghindari melakukan 

perilaku tersebut (Layli, 2014). 

 

Kontrol Keperilakuan  

Bobek dan Hatfield (2003)  

menjelaskan bahwa Kontrol keperilakuan  

dalam konteks perpajakan yaitu seberapa 

kuat tingkat kendali yang dimiliki oleh 

seorang Wajib Pajak dalam menampilkan 

perilaku tertentu, seperti melaporkan 

penghasilan lebih rendah, mengurangkan 

beban yang seharusnya tidak boleh 

dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku 

ketidakpatuhan lainnya yang dikutip dalam 

penelitian Elia Mustika Sari (2007) 

Menurut. Di dalam TPB, Kontrol 

Keperilakuan dipengaruhi oleh 

kepercayaan-kepercayaan kontrol (control 

beliefs), yaitu kepercayaan mengenai hal-

hal yang dapat mendukung atau 

menghambat perilaku yang ingin 

ditunjukkan oleh individu.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kontrol keperilakuan 

adalah sebuah kontrol yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak dalam perilakunya untuk patuh 

atau tidak patuh terhadap pajak. Kontrol 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa 

kuat sistem pengawasan yang dilakukan 
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oleh DJP untuk memaksimalkan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak (Lilis, 2017). 

 

Niat  

Niat atau intensi (intention) menurut 

Jogiyanto (2007: 25) adalah keinginan 

untuk melakukan sebuah perilaku. Niat 

tidak selalu statis, niat dapat berubah 

dengan berjalannya waktu. Dalam 

kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat 

dimaksudkan sebagai keinginan Wajib 

Pajak untuk melakukan perilaku patuh atau 

tidak patuh terhadap pajak. 

 

Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak  

Wajib pajak yang memiliki sikap 

mendukung terhadap perilaku kepatuhan 

pajak maka cenderung berperilaku patuh 

terhadap pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak 

memiliki sikap yang tidak mendukung 

terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung 

untuk melaksanakan kepatuhan pajak. 

Kaitannya dengan perilaku kepatuhan wajib 

pajak, dapat dikatakan bahwa sikap patuh 

pajak akan terbentuk apabila wajib pajak 

mempunyai keyakinan dan evaluasi yang 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sikap terhadap kepatuhan wajib pajak 

dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib 

Pajak tentang kepatuhan pajak yang 

meliputi segala hal yang diketahui, diyakini 

dan dialami Wajib Pajak mengenai 

pelaksanaan peraturan perpajakan. 

Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku 

kepatuhan pajak ini akan menghasilkan 

sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau 

negatif, yang selanjutnya akan membentuk 

Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh 

terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Lilis, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Riana 

dan Henry (2014) menunjukkan bahwa 

variabel sikap berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Devira dan Mitha (2016) 

dan Suryadi (2017) menunjukkan bahwa 

sikap berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, namun 

penelitian yang dilakukan oleh Desy, Delfi 

dan Mutiara (2017) menunjukkan bahwa 

sikap tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Hipotesis 1: Sikap berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak  

 

Pengaruh Norma Subjektif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak  

Norma subjektif adalah sejauh mana 

seseorang memiliki motivasi untuk 

mengikuti pandangan orang terhadap 

perilaku yang akan dilakukannya. Jika 

individu merasa itu adalah hak pribadinya 

untuk menentukan apa yang akan dia 

lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain 

disekitarnya, maka dia akan mengabaikan 

pandangan orang tentang perilaku yang 

akan dilakukannya. Sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak yang positif atau 

negatif yang sudah terbentuk dari 

pengetahuan dan pengalaman Wajib Pajak 

maupun pengalaman orang lain akan 

membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh 

atau tidak patuh. Namun, niat ini bisa 

berubah karena pengaruh orang sekitar atau 

faktor lainnya. Penelitian tentang kepatuhan 

wajib pajak sebelumnya menunjukkan 

bahwa orang-orang disekitar wajib pajak 

mempunyai pengaruh penting untuk 

memprediksi perilaku wajib pajak. (Lilis, 

2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Suryadi (2017) dan Yola (2015) 

menunjukkan bahwa variabel norma 

subjektif berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Devira dan Mitha (2016) menunjukkan 

bahwa norma subjektif berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

namun penelitian yang dilakukan oleh 

Aloysius (2014) menunjukkan bahwa 

norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Hipotesis 2: Norma Subjektif berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
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Pengaruh Kontrol Keperilakuan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Kontrol keperilakuan diartikan 

sebagai kemampuan dalam melakukan 

sesuatu, hal ini berhubungan dengan adanya 

kemudahan atau kesulitan dalam 

melakukan hal tersebut. Dalam konteks 

kepatuhan terhadap pajak, kontrol 

keperilakuan berarti seberapa kuat tingkat 

kendali yang dimiliki oleh seorang Wajib 

Pajak dalam menampilkan perilaku 

tertentu, seperti melaporkan penghasilan 

lebih rendah, mengurangkan beban yang 

seharusnya tidak boleh dikurangkan ke 

penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan 

lainnya. Jika Wajib Pajak telah merasa 

bahwa dengan adanya pemeriksaan pihak 

fiskus, pengenaan sanksi, dan pelaporan 

oleh pihak ketiga akan berdampak positif 

untuk patuh terhadap pajak. (Lilis, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Suryadi (2017) dan Lilis (2017) 

menunjukkan bahwa variabel kontrol 

keperilakuan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yola (2015) menunjukkan bahwa 

kontrol keperilakuan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

namun penelitian yang dilakukan oleh 

Devira dan Mitha (2016) menunjukkan 

bahwa kontrol keperilakuan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Hipotesis 3: Kontrol Keperilakuan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

 

Niat Patuh Memoderasi Sikap terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak  

Niat mematuhi pajak diartikan 

sebagai sebuah keinginan yang muncul dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan 

perilaku patuh terhadap pajak. Seorang 

wajib pajak yang mendirikan usaha dituntut 

untuk patuh terhadap pajak karena usaha 

yang mereka dirikan, sehingga kepatuhan 

pajak yang dilakukan oleh seorang wajib 

pajak bisa terjadi tanpa melalui niat terlebih 

dahulu. Jika seorang Wajib Pajak memiliki 

niat untuk mematuhi pajak, maka hal 

tersebut akan dapat memoderasi hubungan 

antara sikap terhadap kepatuhan pajak. 

(Lilis, 2017) 

Lilis (2017) melakukan penelitian 

mengenai niat memoderasi sikap terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa niat tidak memoderasi 

variabel sikap terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

Hipotesis 4: Niat memoderasi pengaruh 

sikap terhadap kepatuhan wajib pajak  

 

Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 

Norma Subjektif terhadap Kepatuhan 

Kewajiban Pajak 

Norma Subjektif merupakan individu 

atau kelompok lain di luar diri Wajib Pajak 

yang menjadi referents bagi Wajib Pajak 

tersebut untuk berlaku patuh atau tidak 

patuh terhadap pajak. Selain karena 

tuntutan usaha yang mereka dirikan, ada 

beberapa individu lain yang bisa menjadi 

pengaruh bagi seorang Wajib Pajak, 

diantaranya adalah teman-teman atau rekan 

satu profesi, konsultan pajak, serta petugas 

pajak. Dorongan dari luar diri Wajib Pajak 

bisa menjadi penyebab patuh atau tidak 

patuhnya seorang Wajib Pajak, bahkan bisa 

lebih kuat mempengaruhi Wajib Pajak 

dibandingkan pengaruh dari dalam diri 

Wajib Pajak tersebut. Jika seorang Wajib 

Pajak memiliki niat untuk mematuhi pajak, 

maka hal tersebut memoderasi hubungan 

antara Norma Subjektif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. (Lilis, 2017) 

Lilis (2017) melakukan penelitian 

mengenai niat memoderasi norma subjektif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa niat tidak 

memoderasi variabel norma subjektif 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hipotesis 5: Niat memoderasi pengaruh 

norma subjektif terhadap kepatuhan wajib 

pajak 
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Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 

Kontrol Keperilakuan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak  

Kontrol keperilakuan adalah seberapa 

kuat tingkat kendali yang dimiliki oleh 

seorang Wajib Pajak yang mengarah 

terhadap kepatuhan perpajakan. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, 

kontrol keperilakuan akan menjadi 

penyebab timbulnya niat seorang untuk 

mematuhi pajak. Misalnya seorang wajib 

pajak merasa bahwa sistem perpajakan saat 

ini memungkinkan baginya untuk 

melakukan kecurangan-kecurangan tanpa 

dapat diketahui oleh siapapun, maka 

kemungkinan besar dalam diri Wajib Pajak 

akan timbul niat untuk tidak patuh yang 

kemudian akan menjadi perilaku 

ketidakpatuhan, maka hal tersebut dapat 

memperlihatkan apakah niat bisa menjadi 

pemoderasi antara pengaruh Kontrol 

Keperilakuan dengan kepatuhan wajib 

pajak. (Lilis, 2017) 

Lilis (2017) melakukan penelitian 

mengenai niat memoderasi kontrol 

keperilakuan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa niat tidak memoderasi variabel 

kontrol keperilakuan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Hipotesis 6: Niat memoderasi pengaruh 

kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

 
 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel  

Populasi di dalam penelitian ini ialah 

seluruh wajib pajak pemilik UMKM yang 

berada di Kabupaten Pamekasan.  

Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

convenience sampling. Convenience 

sampling adalah pemilihan sampel sesuai 

dengan keinginan peneliti (Sugiyono, 

2012). Pengambilan sampel didasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan 

untuk mendapatkannya. Sampel diambil 

atau terpilih karena sampel tersebut ada 

pada tempat dan waktu yang tepat.  

 

Data Penelitian  

Sampel di dalam penelitian ini ialah h 

bagian dari populasi dengan pencarian 

berdasarkan kriteria tertentu. Sampel 

penelitian ini ditentukan dengan kriteria  

wajib pajak orang pribadi maupun wajib 

pajak badan yang melakukan usaha atau 

UMKM di daerah Kabupaten Pamekasan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah data primer, dimana data yang 

diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti secara langsung dari responden 

(sumber asli) yang dalam penelitian ini 

merupakan wajib pajak yang memiliki 

usaha UMKM di Kabupaten Pamekasan.  

Data penelitian ini dikumpulkan 

dengan menyebarkan pernyataan 

(kuesioner) yang akan ditujukan kepada 

responden yaitu wajib pajak yang memiliki 

usaha UMKM di Kabupaten Pamekasan. 

Kuesioner akan diberikan langsung kepada 

responden dan akan diisi atau dijawab oleh 

para karyawan.  

 

Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, 

variabel independen yaitu sikap (X1), 

norma subjektif (X2) dan kontrol 

keperilakuan (X3) dan variabel moderasi 

yaitu niat 

 

Definisi Operasional Variabel  

Kepatuhan Wajib Pajak  

Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah 

kondisi dimana wajib pajak melaksanakan 

serta mematuhi segala hak dan kewajiban 

pajaknya. Wajib pajak dikatakan patuh 
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ketika wajib pajak paham dan berusaha 

untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang dapat diukur dari tiga kategori yaitu 

kepatuhan dalam pengisian SPT, kepatuhan 

dalam pembayaran, serta kepatuhan dalam 

pelaporan.  

 

Sikap  

Sikap adalah suatu hal yang muncul 

atas dasar perasaan positif atau negatif, 

suka atau tidak suka, baik atau buruk dari 

seseorang jika harus melakukan sebuah 

perilaku. Sikap yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sikap yang berkaitan 

dengan UMKM. Sikap (attitude) terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 

suatu perasaan positif atau negatif dari 

seorang wajib pajak yang ditentukan secara 

langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh 

wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 3 aspek yaitu aspek ekonomi, 

aspek regulasi pemerintah, dan aspek 

birokrasi (Lilis, 2017). 

 

Norma Subjektif 

Norma subjektif adalah pandangan 

orang lain atau kelompok lain yang 

memengaruhi seseorang untuk melakukan 

atau tidak melakukan sebuah perilaku. 

Dalam hal pajak, bukan tidak mungkin 

seorang wajib pajak bersikap patuh atau 

tidak patuh karena melihat atau 

mempertimbangkan orang lain di 

sekitarnya sebagai refrents. Refrents atau 

dalam penelitian ini kemudian digunakan 

pula sebagai indikator diantaranya adalah 

pengaruh teman satu profesi, pengaruh 

konsultan pajak, dan pengaruh petugas 

pajak (Lilis, 2017). 

 

Kontrol Keperilakuan 

Kontrol keperilakuan yaitu kontrol 

yang berasal dari pengalaman seorang 

individu mengenai sulit atau tidaknya 

melakukan sebuah perilaku. Kontrol yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa 

kuat sistem pengawasan yang dilakukan 

oleh DJP untuk memaksimalkan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak.. Indikator yang 

digunakan yaitu adanya kemungkinan 

diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai 

sanksi, dan kemungkinan dilaporkan oleh 

pihak ketiga (Lilis, 2017). 

 

Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data akan menguji 

validitas dari data. Selanjutnya, ketika 

semua data sudah terkumpul maka peneliti 

akan melakukan analisis uji validitas dan 

reliabilitas, deskriptif menghitung variabel 

bebas dan variabel terikat, uji analisis 

asumsi klasik, analisis regresimlinier 

berganda dan moderating regression 

analysis. Perhitungan statistik akan 

menggunakan SPSS. 

Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini ialah analisis regresi 

linier berganda dan moderating regression 

analysis. Dalam pengolahan datanya, 

peneliti ini menggunakan SPSS for 

windows. Analisis regresi linier berganda 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya pengaruh 

antara sikap, norma subjektif, kontrol 

keperilakuan dan kepatuhan wajib pajak 

sebagai variabel dependen. Moderating 

regression analysis  dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur varaibel niat 

moderasi pengaruh antara sikap, norma 

subjektif, kontrol keperilakuan dan 

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel 

dependen..  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai dari kuesioner 

pada masing-masing variabel. Setelah itu 

dilanjutkan dengan menghitung mean untuk 

variabel bebas dan menganalisis tanggapan 

dari responden kuesioner yang diolah. 

Berikut ini iallah penjelasan dari analisis 

deskriptif. Hasil analisis statistik deskriptif 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:   
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Tabel 1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N Rata-rata 

Sikap 100 3,83 

Norma Subjektif 100 3,76 

Kontrol Keperilakuan 100 3,87 

Niat 100 3,82 

Kepatuhan Wajib Pajak  100 3,85 

  

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan 

pernyataan berkaitan dengan sikap 

mempunyai sebesar 3,83. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menjawab “setuju” yang artinya 

wajib pajak UMKM sependepatan bahwa 

sikap berpengaruh pada tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Wajib pajak UMKM akan 

lebih meningkatkan kepatuhan wajib 

pajaknya apabila mereke memiliki sikap 

untuk patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan 

pernyataan berkaitan dengan norma 

subjektif mempunyai sebesar 3,76. Nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata responden menjawab “setuju” yang 

artinya wajib pajak UMKM sependepatan 

bahwa norma subjektif berpengaruh pada 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak 

UMKM akan lebih meningkatkan 

kepatuhan wajib pajaknya apabila 

seseorang memiliki motivasi untuk 

mengikuti pandangan orang terhadap 

perilaku untuk patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan 

pernyataan berkaitan dengan kontrol 

keperilakuan mempunyai sebesar 3,87. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab “setuju” 

yang artinya wajib pajak UMKM 

sependepatan bahwa kontrol keperilakuan 

berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Wajib pajak UMKM akan lebih 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah 

merasa bahwa dengan adanya pemeriksaan 

pihak fiskus, pengenaan sanksi, dan 

pelaporan oleh pihak ketiga berpengaruh 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan 

pernyataan berkaitan dengan kontrol 

keperilakuan mempunyai sebesar 3,82. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata responden menjawab “setuju” 

yang artinya wajib pajak UMKM 

sependepatan bahwa niat bisa menjadi 

moderasi antara variabel sikap, norma 

subjektif dan kontrol keperilakuan dengan 

variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan 

pernyataan berkaitan dengan kepatuhan 

wajib pajak sebesar 3,85. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menjawab “setuju” yang artinya 

wajib pajak UMKM sependepatan bahwa 

pernyataan-peryataan tersebut berkaitan 

dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.  

 

Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan variabel 

independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
0,838 

Asymp. Signifikansi 0,483 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 2 hasil uji 

normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan probabilitas (signifikansi) 

pengujian yang lebih besar dari 0,05 yaitu 

0,483 menunjukkan data sudah terdistribusi 

normal.  
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2. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (Ghozali, 2011:99). 

Tabel 3  

Hasil Uji Autokorelasi 

DW 2,443 Non Autokorelasi 

   Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 3 dapat 

diketahui bahwa pada model regresi 

tidak terjadi autokorelasi, yang mana 

ditunjukkan dengan 2,443, nilai ini 

berada diantara 1,54 dan 2,46. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk mendeteksi adanya 

problem multikolinieritas, maka dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Sikap 0,445 2,246 

Norma 

Subjektif 
0,319 3,139 

Kontrol 

Keperilakuan  
0,366 2,732 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat 

bahwa nilai tolerance mendekati angka 1 

dan nilai variance inflation factor (VIF) 

lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, 

maka hal ini berarti dalam persamaan 

regresi tidak ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen atau bebas 

multikolinieritas, sehingga seluruh variabel 

independen (X) tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa signifikansi untuk sikap sebesar 

0,338 > 0,05, signifikansi untuk norma 

subjektif sebesar 0,256 > 0,05, dan 

signifikansi untuk kontrol keperilakuan 

sebesar 0,074 > 0,05 maka dapat dikatakan 

regresi ini bebas dari Heterosedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berikut ini akan disajikan 

hasil dari pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS yang 

ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini:  

Tabel 6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coeffecient 

B 
Std. 

Error 

(constant) -0,176 0,196 

Sikap 0,245 0,063 

Norma Subjektif 0,266 0,085 

Kontrol 

Keperilakuan 
0,539 0,078 

Sumber: Data diolah 2019 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) .489 .128  3.818 .000 

Sikap -.040 .041 -.142 -.962 .338 

Norma_Sub

jektif 
.063 .055 .199 1.143 .256 

Kontrol_Ke

perilakuan 
-.092 .051 -.294 -1.808 .074 

a. Dependent 

Variable: 

Abs.Resid 
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Dari hasil regresi yang didapat maka 

dapat dibuat persamaaan regresi sebagai 

berikut : 

Y = -0,176 + 0,245 Sikap + 0,266 Norma 

Subjektif + 0,539 Kontrol Keperilakuan 

Persamaan regresi tersebut mempunyai 

arti sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar -0,176, ini 

menunjukkan jika tidak ada sikap, 

norma subjektif dan kontrol 

keperilakuan maka kepatuhan wajib 

pajak akan sebesar -0,176 

b. Koefisien regresi sikap bernilai 

positif sebesar 0,245, hal ini 

menunjukkan sikap berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sehingga adanya peningkatan 

sikap akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

c. Koefisien regresi norma subjektif 

bernilai positif sebesar 0,266, hal ini 

menunjukkan norma subjektif 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga adanya peningkatan norma 

subjektif akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.  

d. Koefisien regresi kontrol 

keperilakuan bernilai positif sebesar 

0,539, hal ini menunjukkan kontrol 

keperilakuan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sehingga adanya peningkatan 

kontrol keperilakuan akan 

meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Uji Model Fit  

1. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan 

untuk melihat kemampuan variabel 

independen dalam menerangkan variabel 

dependen, dimana nilai R Square yang 

mendekati satu maka variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.  

 

 

 

Tabel 7 

Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .905a .818 .813 .30481 2.443 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan dari nilai Adjusted R 

Square dapat diartikan pula sikap, norma 

subjektif dan kontrol keperilakuan mampu 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

sebesar 0,813 atau 81,3%. 

 

2. Uji-F 

Uji – F digunakan untuk melihat 

pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara 

simultan, dimana apabila nilai F hitung 

mempunyai nilai signifikansi < 0,05, maka 

model yang digunakan fit atau baik. 

Tabel 8  

Uji F 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

40.145 3 13.382 144.028 .000a 

8.919 96 .093   

49.064 99    

    Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 F hitung 

sebesar 144,028 dan signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05, dengan demikian model 

regresi antara sikap, norma subjektif dan 

kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dinyatakan fit atau baik. 

 

Pengujian Hipotesis  

Pembuktian hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini akan dilakukan dari 

hasil uji parsial dengan menggunakan uji – 

t. Uji – t ini digunakan untuk membuktikan 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, 

apabila nilai t hitung mempunyai nilai 

signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh 

secara parsial. 
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Tabel 9  

Hasil Uji T  

Model t Sig. 

 (Constant) -0,898 0,371 

Sikap 3,859 0,000 

Norma 

Subjektif 
3,147 0,002 

Kontrol 

Keperilakuan 
6,939 0,000 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

gambaran mengenai tingkat signifikansi 

yang ditimbulkan oleh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel 

dependen sebagai berikut: 

1. Variabel Sikap (X1) 

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa 

variabel sikap (X1)  memiliki nilai t hitung 

sebesar 3,859 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,554 serta memliki signifikansi 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini membuktikan bahwa variabel Sikap 

(X1) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel keadilan pajak (X2) 

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa 

variabel norma subjektif (X2) memiliki nilai 

t hitung sebesar 3,147 yang lebih besar dari 

t tabel sebesar 1,554 serta memiliki 

signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa 

variabel norma subjektif (X2) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Variabel kontrol keperilakuan (X3) 

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa 

variabel kontrol keperilakuan (X3) 

memiliki nilai t hitung sebesar 6,939 yang 

lebih k besar dari t tabel sebesar 1,554 serta 

memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kontrol keperilakuan (X3) 

mempunyai pengaruh terhadap variable 

kepatuhan wajib pajak. 

 

 

Moderating Regression Analysis (MRA) 

Menurut Imam Ghozali (2011, 230) 

Moderating Regression Analysis (MRA) 

adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi ada 

tidaknya variabel moderator dalam sautu 

hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

Tabel 10 

Hasil Uji MRA 

Model T Sig. 

Niat memoderasi 

sikap 
2,026 0,046 

Niat memoderasi 

norma subjektif 
0,899 0,371 

Niat memoderasi 

kontrol keperilakuan 
0,631 0,530 

Sumber: Data diolah 2019 

1. Variabel niat memoderasi sikap terhadap 

kepatuhan wajib pajak (X4) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa niat 

memoderasi pengaruh sikap terhadap 

kepatuhan wajib pajak, hasil ini terbukti 

dengan nilai hasil uji t sebesar 2,026 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,046 < 0,05, 

hal ini menunjukkan diterimanya H4 yang 

menyatakan niat memoderasi pengaruh 

sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel niat memodarasi norma 

subjektif terhadap kepatuhan wajib 

pajak (X5) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa niat 

tidak memoderasi pengaruh norma 

subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

hasil ini terbukti dengan nilai hasil uji t 

sebesar 0,899 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,371 > 0,05, hal ini menunjukkan 

ditolaknya H5 yang menyatakan niat 

memoderasi pengaruh norma subjektif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Niat memodarasi kontrol keperilakuan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (X6) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa niat 

tidak memoderasi pengaruh kontrol 

keperilakuan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, hasil ini terbukti dengan nilai hasil 

uji t sebesar 0,631 dengan tingkat 
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signifikansi sebesar 0,530 > 0,05, hal ini 

menunjukkan ditolaknya H6 yang 

menyatakan niat memoderasi pengaruh 

kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang dilakukan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak, Niat Mematuhi 

Pajak, Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol 

Keperilakuan di Kabupaten Pamekasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel sikap secara signifikan 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada UMKM. 

2. Variabel norma subjektif secara 

signifikan memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada UMKM. 

3. Variabel kontrol keperilakuan secara 

signifikan memiliki perngaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada UMKM. 

4. Variabel niat memoderasi sikap terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kabuapaten Pamekasan.   
5. Variabel niat tidak memoderasi norma 

subjektif terhadap kpatuhan wajib pajak 

pada UMKM di Kabupaten Pamekasan. 

6. Variabel niat tidak memoderasi kontrol 

keperilakuan terhadap kpatuhan wajib 

pajak pada UMKM di Kabupaten 

Pamekasan. 

 

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu sebagai berikut:  

1. Pernyataan-pernyataan kuisioner dalam 

penelitian ini masih berupa pernyataan 

tertutup, sehingga responden tidak dapat 

menyalurkan pendapat secara bebas 

sesuai dengan pemikiran responden.  

2. Penentuan sampel sudah ditentukan di 

awal. 

3. Pernyataan pada kuesioner merupakan 

replikasi dari penelitian terdahulu, 

sehingga ada beberapa kata yang tidak 

dipahami oleh responden.  

Saran 

Berdasarkan keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

saran yang dapat diberikan untuk peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan pertanyaan wawancara 

agar responden dapat menyalurkan 

pendapat mereka secara bebas sesuai 

dengan pemikiran responden  

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas ruang lingkup wilayah 

penelitian dalam pengambilan sampel. 

Sehingga penelitian tidak hanya 

dilakukan di satu daerah kabupaten/kota, 

tetapi bisa dilakukan di daerah  lain atau 

bahkan tingkat provinsi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

baik dan lebih banyak. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperhatikan setiap kata pada 

pernyataan agar mudah dipahami oleh 

responden, dan juga memeperhatikan 

sasaran responden. 
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