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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Abubakari Abdul Razak dan Christopher Jwayire Adafula (2013)  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang 

perdebatan di Ghaha sebuah negara berkembang. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah sikap pembayar pajak individu, sedangkan variabel 

depenedennya adalah keputusan kepatuhan pajak. Teknik pengumpulan data 

menggunakan penyebaran kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Abubakari Abdul Razak dan Christopher Jwayire Adafula (2013) 

menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan kepatuhan pajak.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakana oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang  yaitu  menggunakan   variabel  sikap 

b. keperilakuan yang menjelaskan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:  

a. Data primer yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah sampel 

yang wajib pajak yang diambil secara acak di Ghaha. Sedangkan data 

primer yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah sampel dengan 

target 100 responden yang bergerak di sektor UMKM di Pamekasan. 

b. Terdapat perbedaan variabel, hanya menggunakan satu variabel 

independen. Sedangkan variabel dalam penelitian sekarang menggunakan 

tiga variabel dengan menambahkan variabel norma subjektif dan kontrol 

keperilakuan. 

2. Marina Bornman dan Lilla Stack (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tax compliance. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

variabel sikap selanjutnya untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. 

Teknik penelitian ini menggunakan desain survey dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalh 

SPSS dengan melakukan  uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sikap berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.   

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti dan peneliti yang 

sekarang yaitu menggunakan variabel sikap. 
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b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan dan kewajiban moral) 

terhadap variabel dependen (kapatuhan wajib pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:  

a. Perbedaan variabel yang lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan  

satu variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

tiga variable independen.  

3. Merima Ali, Odd-Helge Fjeldstad and Ingrid Hoem Sjursen (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang menentukan 

sikap kepatuhan pajak warga negara di Keny, Tanzania, Uganda dan Afrika Selatan. 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah sikap, selanjutnya 

variabel dependen yaitu kepatuhan pajak..  Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statisti deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan 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 menggunakan variabel independen sikap. 
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b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(sikap) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Terdapat perbedaan tempat, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan 

pada warga negara di Kenya, Tanzania, Urganda dan Afrika Selatan, 

sdeangkan pada penelitian sekarang menggunakan wilayah kabupaten 

Pamekasan. 

b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.  

4. Diana Onu dan Lynne Oats (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan ikhtisar penelitian norma sosial 

saat ini dan keptuhan pajak, menyatukan hasil dari berbagai tradisi penelitian, 

menyoroti tren utama dalam penelitian sebelumnya, memberikan klarifikasi 

konseptualdan menyoroti arah penelitian ke depannya.  Pada penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah norma sosial, selanjutnya variabel dependen 

yaitu kepatuhan pajak. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS AMOS dengan 

pengujian hipotesis teknik analisis structural equation modeling (SEM). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi norma sosial signifikan 

terhadap berperilaku patuh. 
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Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel norma subjektif yang 

menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.  

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(norma sosial ) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Terdapat perbedaan analisis data yang digunakan, pada penelitian saat ini 

menggunakan regresi linier berganda. 

b. Terdapat perbedaan variabel, peneliti sebelumnya terdapat variabel 

pemoderasi yaitu variabel niat, sedangkan pada penelitian sekarang tidak 

menggunakan variabel niat sebagai pemoderasi. 

5. Appah Ebimobowei dan Wosowei Elizabeth C. (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji niat kepatuhan pajak dan 

perilaku wajib pajak orang pribadi di Nigeria. Pada penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah Sumber primer dan sekunder yang digunakan 

untuk analisis empiris. Sumber sekunder berasal dari buku-buku ilmiah dan jurnal 

sedangkan sumber utama yang terlibat kuesioner terstruktur dari kuesioner tersebut 

dianalisis menggunakan tes diagnostik yang relevan dan model regresi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh secara 
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signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan kewajibna moral tidak berpengaruh 

secara signifikan 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 menggunakan variabel sikap dan norma subjektif 

yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(sikap dan norma subjektif) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib 

pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel, peneliti sebelumnya terdapat variabel 

pemoderasi yaitu variabel niat, sedangkan pada penelitian sekarang tidak 

menggunakan variabel niat sebagai pemoderasi.  

b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan tes diagnostik dan moderating regression analysis (MRA). 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda.  

6. Riana Widiastuti dan Herry Laksito (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel sikap 

berperilaku, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kesadaran, pengetahuan 

tentang sanksi dan pajak layanan terhadap perilaku kepatuhan wajib padak pada 
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Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Pada penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran, sanksi pajak, dan pelayanan pajak, 

selanjutnya untuk variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi di 

Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknis 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil tes dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran dan pelayanan mempengaruhi perilaku 

membayar pajak untuk kepatuhan perpajakan. Sementara pengetahuan tentang 

hukum pajak tidak mempengaruhi perilaku membayar pajak untuk kepatuhan 

perpajakan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel sikap, norma subjektif, kontrol 

perilaku dan kesadaran yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

b. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu salah satu tekniknya sama-sama menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel, peneliti sebelumnya menggunakan enam 

variabel independen. Sedangkan variabel dalam penelitian sekarang 

menggunakan empat variabel yaitu dengan menghilangkan variabel sanksi 

pajak dan pengetahuan perpajakan. 

b. Perbedaan sampel, peneliti terdahulu menggunakan kepatuhan wajib pajak 

pada Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten, sedangkan pada peneliti 

sekarang menggunakan wajib pajak yang mendirikan usaha yaitu UMKM 

di daerah Kabupaten Pamekasan.  

7. Yola Febriani Syahputri (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sikap, norma 

subjektif, kewajiban moral, persepsi kontrol perilaku dan pengetahuan perpajakan 

terhadap niat berperilaku tidak patuh dan tidak patuh terhadap wajib pajak. Pada 

penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pengaruh sikap, norma 

subjektif, kewajiban moral, persepsi kontrol perilaku dan pengetahuan perpajakan, 

selanjutnya untuk variabel dependennya menggunakan ketidakpatuhan wajib pajak. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan 

menggunakan purposive random sampling. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian adalah dalam bentuk kouesioner, sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah Partial Least Square (PLS) degan software SmartPLS. Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat tidak patuh, norma subyektif memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap niat tidak patuh, kewajiban moral memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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terhadap niat tidak patuh, persepsi kontrol perilaku positif dan tidak pengaruh 

signifikan terhadap niat untuk perilaku ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan 

pembayar pajak, pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dan niat memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap ketidakpatuhan perilaku 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 menggunakan variabel independen sikap, norma 

subjektif dan kontrol keperilakuan. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan) terhadap variabel 

dependen (kepatuhan wajib pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Perbedaan variabel, peneliti sebelumnya terdapat variabel pemoderasi 

yaitu variabel niat, sedangkan pada penelitian sekarang tidak 

menggunakan variabel niat sebagai pemoderasi.  

b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan teknik analisis data Partial Least Square (PLS) dengan 

spftware SmartPLS, sedangkan pada penelitian sekarang menggunkana 

alat analisis   SPSS.   
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8. Aloysius Alvin (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap, 

norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak 

pada wajib pajak badan. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku, selanjutnya variabel dependen 

yaitu kepatuhan pajak pada wajib pajak badan. Sampel yang digunakan adalah staff 

pajak yang bekerja pada perusahaan industry manufaktur di Surabaya dengan 

menggunakan desain survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program 

SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alysius Alvin (2014) menunjukkan 

bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak pada wajib pajak badan secara signifikan.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada:  

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel sikap, norma subjektif, kontrol 

perilaku dan kesadaran yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

b. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu salah satu tekniknya sama-sama menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel, peneliti sebelumnya yang hanya 

menggunakan tiga variabel independen. Sedangkan variabel dalam 

penelitian sekarang menggunakan empat variabel yaitu ditambah dengan 

kesadaran wajib pajak. 

b. Perbedaan sampel, peneliti terdahulu menggunakan staff pajak yang 

bekerja pada perusahaan industri manufaktur di Surabaya, sedangkan pada 

peneliti sekarang menggunakan wajib pajak yang mendirikan usaha yaitu 

UMKM di daerah Kabupaten Pamekasan. 

9. Tryana A.M. Tiraada (2013) 

Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, 

sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kabupaten Minahasa Selatan. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, selanjutnya 

untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan 

adalah 30 responden dengan metode pemilihan sampel secara acak ayau random 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap fiskus tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

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 menggunakan variabel independen kesadaran wajib 

pajak. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib 

pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Perbedaan variabel, peneliti sebelumnya terdapat variabel independen 

sanksi pajak dan sikap fiskus. Sedangkan peneliti sekarang tidak 

menggunakan variabel tersebut, tetapi menggunakan variabel sikap, norma 

subjektif dan kontrol keperilakuan  

b. Data primer yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah sampel 

wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan, 

data primer yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah wajib pajak 

yang melakukan usaha di Kabupaten Pamekasan.   

10. Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) 

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. Pada penelitian ini 

variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada, selanjutnya 
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untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel yang 

digunakan adalah 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi 

di KPP Sawahan Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen kesadaran wajib 

pajak. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji variabel independen 

(kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib 

pajak). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Perbedaan variabel, peneliti sebelumnya terdapat variabel independen 

kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak 

berada. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut, 

tetapi menggunakan variabel sikap, norma subjektif dan kontrol 

keperilakuan 
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b. Data primer yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah sampel 

wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Sedangkan, data primer yang 

digunakan dalam penelitian sekarang adalah wajib pajak yang melakukan 

usaha di Kabupaten Pamekasan.   

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) yang telah dikembangkan Ooleh Ice 

Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas Theory of Reasoned Action (TRA) 

yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam 

TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu 

kontrol keperilakuan yag dipersepsikan (perceived behavioral control). Theory of 

Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku 

dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah 

laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan 

tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol 

yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan 

pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersiapkan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan 

keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang 

dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin 

terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana 

menurut Fishbein, Ajzen dan banyak penelitian seringkali dapat menadi prediktor 



27 

 

 

yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi 

(Ajzen, 1980 dalam Nurul, 2017) 

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).  

Hambatan yang timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari 

dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, behavioral 

beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, 

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan 
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(perceived sosial pressure) atau norma norma subjektif dan control beliefs 

menimbulkan percerived behavioral control kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan (Ajzen, 2002;2 dalam Khusnul  2013). 

2.2.2. 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.  

Sikap memberikan reaksi yang positif (menguntungkan) atau reaksi yang 

negatif (tidak menguntungkan) terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu. 

Dalam hal ini, berarti bahwa dalam Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah 

mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam Sikap 

negatif, kecenderungan tindakan adalah untuk menjauhi, menghindari, membenci, 

atau tidak menyukai objek tertentu.  

Berdasarkan uraian tersebut variabel Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

terbagi menjadi tiga aspek yang terdiri atas: 

1. Aspek ekonomi 

Membayar pajak sesuai dengan sebenarnya, artinya Wajib Pajak selalu 

mambayar pajak sesuai dengan seharusya, tidak memiliki keinginan untuk 

membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. 
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2. Aspek Regulasi Pemerintah 

a) Pemanfaatan pajak yang transparan, artinya wajib pajak merasa 

selama ini penggunaan uang pajak sudah jelas dan transparan 

sehingga bisa diawasi oleh masyarakat. 

b) Perasaan diuntungkan oleh sistem perpajakan, artinya Wajib Pajak 

merasakan kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari sistem 

pajak yang semakin berkembang hingga saat ini.  

3. Aspek birokrasi  

Kontribusi terhadap negara, artinya Wajib Pajak memang menyadari 

bahwa dengan membayar pajak berarti memberikan kontribusi terhadap 

negara, sehingga menghindari kecurangan seperti membayar lewat calo 

(Oknum fiskus nakal) agar bisa membayar pajak lebih sedikit dari 

seharusnya.  

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam 

pembentukan karakter, di mana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau 

pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan Sikap yang melekat pada 

diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada situasi 

bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini 

dilakukan secara terusmenerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa 

individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah 

mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari.  
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Pengukuran Sikap terhadap suatu perilaku ditentukan oleh kepercayaan-

kepercayaan yang kuat tentang perilakunya yang disebut dengan kepercayaan-

kepercayaan perilaku (behavioral beliefs). Pengukur Sikap tersebut menggunakan 

kerangka penilaian-harapan (valuationexpectancy framework) (Icek Ajzen, 1991). 

Kepercayaan perilaku dalam kerangka penilaian-harapan ditentukan oleh evaluasi 

terhadap hasil yang dihubungkan dengan perilaku dan juga ditentukan oleh 

kekuatan dari asosiasi tersebut. Kekuatan kepercayaan (beliefs strength) dikalikan 

dengan evaluasi terhadap hasil (outcome evaluation), dan menjumlahkan hasil 

perkalian ini maka akan diperoleh Sikap.  

2.2.3. Norma Subjektif 

Norma menurt Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan 

yang mengikat warga kelompok dala masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, 

dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, sedangkan pengertian 

subjektif dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti mengenai atau menurut 

pandangan perasaan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Setelah 

diketahu pengertian norma maupun subjektif dapat disimpulkan bahwa Norma 

Subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi seseorang tersebut untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan 

(Jogiyanto, 2007).  

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 
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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). 

Menurut Saifuddin Azwar (1995: 12), keputusan yang akan diambil seseorang 

dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain 

yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan yang 

perlu diperhatikan adalah pihak lain yang dapat memberikan dorongan Wajib Pajak 

Orang Pribadi untuk membayar pajak (Layli, 2014). 

Theory of Planned Behavior, Norma Subjektif (subjective norms) dipengaruhi 

oleh kepercayaan-kepercayaan normatif (normative beliefs), yaitu kepercayaan 

tentang harapan yang dimiliki oleh individu yang melakukan perilaku terhadap 

pandangan orang lain agar dapat menerima dan melakukan motivasi terhadap 

perilaku yang ditunjukkan. Jadi, Norma Subjektif adalah persepsi seseorang tentang 

pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh 

atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Norma Subjektif dalam penelitian ini 

berarti sebagai faktor sosial dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam 

membayar pajak. 
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Kepercayaan-kepercayaan Norma Subjektif didasarkan pada kepercayaan-

kepercayaan normatif (normative beliefs). Pengukuran Norma Subjektif 

menggunakan kerangka penilaian-harapan (valuationexpectancy framework) (Icek 

Ajzen, 1991). Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan 

atas kekuatan dari kepercayaan normatif (normative belief strength) dan motivasi 

untuk menaati kepercayaan normatif (motivation to comply). Kekuatan dari 

kepercayaan normatif (normative belief strength) dan motivasi untuk menaati 

kepercayaan normatif (motivation to comply) dikalikan, dan menjumlahkan hasil 

perkalian ini maka akan diperoleh Norma Subjektif.  

2.2.4. Kontrol Keperilakuan  

Kontrol merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku 

yang diharapkan (Mulyadi, 2007). Sedangkan perilaku menurut Notoatmojo pada 

tahun 2003 perilaku secara umum adalah segala perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan oleh makhluk hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol 

keperilakuan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

mempertimbangakn perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau 

diri sendiri.   

Theory of Planned Behavior yang diusulkan bahwa kontrol keperilakuan 

(control belief) mengacu pada persepsi seseorang apakah sumbernya tersedia dan 

peluang yang diperlukan untuk mencapai perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Kontrol 

keperilakuan terbentuk dari adanya perasaan sulit atau tidaknya orang tersebut 

dalam melakukan sebuah perilaku. Dalam melakukan kepatuhan pajak, seorang 

individu juga akan mempertimbangkan kontrol yang dimiliki dan yang ada dalam 
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sistem perpajakan. Kontrol tersebut dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, dan 

sanksi. 

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 oleh DJP untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak (Lilis, 2017).  

2.2.5.  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. 
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Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action/TRA) diperkenalkan 

oleh Ajzen dan Fishbein Pada tahun 1980 (Jogiyanto, 2007: 25). Teori ini 

mengasumsikan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, dengan 

mempertimbangkan informasi yang tersedia, serta secara implisit dan eksplisit juga 

mempertimbangkan akibat dari tindakantindakan yang dilakukan. Teori ini juga 

mengemukakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku diprediksi oleh sikapnya 

terhadap perilaku tersebut serta bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya 

jika dia melakukan perilaku tersebut. Kemudian keduanya disebut dengan sikap dan 

norma subjektif. 

Pada tahun 1988, Ajzen mengembangkan Theory ofPlanned Behaviour 

(TPB). Teori ini merupakan teori pengembangan dari TRA. Perbedaan TPB dengan 

TRA adalah adanya penambahan satu sebuah konstruk lain dalam TPB yakni 

Kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) yang dipersepsikan akan 

mempengaruhi niat dan perilaku sesorang terhadap sesuatu. Menurut Theory of 

Planned Behavior terdapat tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward the Behavior), Norma Subjektif (Subjective 

Norm), dan Kontrol Perilaku Persepsian (perceived behavioral control). 

2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat 

didefiniskan sebagai sebuah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Terdapat 2 macam 

kepatuhan yaitu:  
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1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketetuan dalam undang-undang 

perpajakan. Diantaranya kepatuhan formal Wajib Pajak adalah: 

a. Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP 

b. Menghitung dan membayar pajak terutang  

c. Melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan  

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secaar substantif 

atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 

Diantaranya kepatuhan material Wajib Pajak adalah  

a. Menghitung dan membayar 

b. Melaporkan dengan benar jumlah pajak terutang termasuk pajak atas 

penghasilan tambahan yang diterima di luar penghasilan utama. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/pmk.03/2012 pasal 2 menjelaskan 

tentang persyaratan dan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yaitu:  

1. Tepat waktu penyampaian SPT dalam tiga tahun terakhir 

2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa 

pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari tigas masa pajak 

untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.  

3. SPT Masa yang terlambat eperti yang telah dimaksud telah disampaikan 

tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak yang 

berikutnya.  
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4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 

meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan 

sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum 

melewati batas akhir pelunasan.  

5. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 

tiga tahun berturut-turut.  

6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 

Definisi kepatuhan pajak yang sesuai menurut Timbul dan Iman (2012:85) 

adalah kepatuhan sukarela atau voluntary tax compliance. Kepatuhan sukarela 

adalah mencakup tingkat kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan 

dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertau dengan 

aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Definisi kepatuhan meurut 

Tryana (2013) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pada peraturan pajak ini 

dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara yang dilakukan 

secara sukarela.  

Indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari (Timbul dan Imam, 

2012:103) 
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1. Aspek ketepatan waktu yaitu presentase pelapran SPT yang disampaikna 

tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.  

2. Aspek income atau penghasilan WP yaitu kesediaan membayar kewajiban 

angsuran pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Aspek lawa enforcement (pengenaan sanksi), yaitu pembayaran 

tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

sebelum jatuh tempo.  

Kepatuhan perpajakan menurut Supriyati dan Nur Hidayati (2008) memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

1) Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung  

2) Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang 

perpajakan, serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 

Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

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 dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati 

batas akhir pelunasan;  

3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut; dan  
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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. 

Menurut Kepetusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan 

wajib pajak dapat diidentifikasi dari:  

1. Tepat waktu dalam menyampaikn SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun 

terakhir; 

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

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 

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

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5% 

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.  

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku 

pemungut pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak 

dibedakan menjadi: 

1. Hukum Pajak Formal  
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Hukum Pajak Formal ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat: 

a. Tata cara penetapan utang pajak  

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.  

Kewajiban Wajib Pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

dan hak-hak wajib pajak keberatan atau banding. Contoh hukum pajak formal 

adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan atau UU 

KUP. 

2. Hukum Pajak Materiil   

Hukum Pajak Materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang 

dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan segala 

sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum 

antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh hukum pajak materiil adalah 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). 

2.2.7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha.  
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun Tidak lansgung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah 

sebagai berikut:  

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling 

banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan 

paling banyak Rp 2,5 miliar.  

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh prang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tathun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha 

Menengah adalah sebagai berikut:  

1. Memilik kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling 

banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan 

paling banyak Rp 50 miliar.  
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Arief (2009) menjelaskna dalam perspektif perkembangan, UMKM dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:  

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai 

sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.  

2.  Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi 

belum memiliki sifat kewirausahaan.  

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontral dan ekspor.  

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah miliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar 

(UB).  

2.2.8. Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sikap merupakan sebuah kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan 

tindakan, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi suatu objek, ide, 

situasi, atau nilai. Sikap bukan merupakan suatu perilaku, tetapi sikap merupakan 

reaksi seseorang untuk mendukung atau memihak maupun tidak mendukung atau 

tidak memihak atas suatu objek. Reaksi yang ditimbulkan atas suatu objek dapat 

berasal dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Jika seseorang mempunyai sikap 

yang mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap objek yang didukung. Begitu juga sebaliknya, 

jika seseorang mempunyai sikap yang tidak mendukung atas suatu objek maka 

cenderung akan melakukan sesuatu perilaku yang berpengaruh negatif terhadap 
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objek yang didukung. Perilaku itu sendiri diwujudkan sebagai kepatuhan pajak. 

(Lilis, 2017) 

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.  
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2.2.9. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang mengenai pengaruh sosial 

dalam membentuk perilaku dirinya. Norma subjektif merupakan suatu fungsi dari 

harapan yang dipersepsikan seseorang dimana satu atau lebih orang di sekitarnya 

menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi 

mereka. Norma subjektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-

orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting. Jika orang-orang di sekitar wajib 

pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap perilaku-perilaku 

kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebalinya, 

jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap 

negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka WPOP akan menghindar pajak. 

(Lilis, 2017) 

Dapat dikatakan bahwa 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 
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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.  

2.2.10. 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 
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terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Devira dan 

Mitha (2016) menunjukkan bahwa kontrol keperilakuan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2.2.11. Niat Patuh Memoderasi Pengaruh 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 

2.2.12. Niat Patuh Memoderasi Pengaruh Norma Subjektif terhadap 

Kepatuhan Wajib 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 
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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. 

2.2.13. 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 
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bahwa niat tidak memoderasi variabel kontrol keperilakuan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

2.3.  Kerangka Pemikiran   

 Berikut ini adalah gambaran dari landasan dari penelitian yang akan 

dilakukan. Alur berikut ini disusun untuk menjelaskan bagaimana hubungan 

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sikap, norma subjektif, kontrol 

keperilakuan dan kesadaran wajib pajak akankah berpengaruh terhadap Tingkat 

Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) di  

Kabupaten Pamekasan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat ditarsik hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

H2: Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

H3: Kontrol Keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

H4: Niat memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak 

H5: Niat memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak 

H6: Niat memoderasi pengaruh kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan wajib 

pajak 


