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PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi 

dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Berbagai kasus yang menyeret 

aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisme wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu sebab belum optimalnya 

penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho 2010).  

Pajak merupakan penarikan yang dilakukan negara terhadap warga negara untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa banyak 

penyimpangan melalui pajak seperti korupsi dan laporan pajak yang di mark up. Proses 

sosialisasi yang tidak sempurna atau tidak berhasil karena seseorang mengalami kesulitan 

dalam hal komunikasi ketika bersosialisasi. Penyimpangan juga dapat terjadi apabila 

seseorang sejak masih kecil mengamati bahkan meniru perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh orang-orang dewasa. Sehingga perlunya sosialisasi yang tepat dalam pembayaran pajak 

dan ketegasan bagi para pelanggar hukum, karena banyak sekali kasus yang menyeret para 

petugas pajak seperti kasusnya Gayus Tambunan, hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat, 

bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 

atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat memiliki niat antara 

membayar atau tidak membayar pajak. 

Persepsi yang dimiliki menunjukkan bahwa pajak yang dibayar ternyata tidak adil 

dengan adanya penyimpangan, besarnya manfaat pajak tidak sebanding dengan besarnya 

antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak belum dapat dikategorikan bagus. Pada umumnya, masyarakat masih memiliki stigma 

negatif mengenai  pajak (Koran sindo, Rabu 11 Desember 2013). Sehingga  peran serta wajib 

pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan 

pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat 

kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah 

kepatuhan wajib pajak. Dengan realisasi sementara tersebut, penerimaan pajak sepanjang 

2013 hanya mencapai 93,4% dari target (www.kompas.com).  Di sisi lain apabila masyarakat 

mengikuti niat untuk tidak membayar pajakakan ada sanksi yang diberikan oleh negara 

seperti sanksi administrasi atau denda. Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus 
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pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. 

Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah 

menimbulkan skeptisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah 

satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho 

2010). 

SPT (surat pemberitahuan) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek 

pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang undangan 

perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, wajib pajak 

memberikan data-data dalam surat pemberitahuan dan kantor pelayanan pajak kemudian 

menentukan besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dengan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). Kewajiban perpajakan dimulai saat wajib pajak memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) berupa pelaporan tahunan dan bulanan. Salah satu sebab belum 

optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho 2010). Rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal 

mereka dalam menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian-penelitian 

mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Kajian 

dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan 

pajak (tax intention) wajib pajak salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior 

(Hidayat dan Nugroho 2010). 

Hasil dari penelitian Pangestu dan Rusmana (2012) menyatakan bahwa sikap 

berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk patuh, norma subjektif tidak berpengaruh 

positif terhadap niat wajib pajak untuk patuh dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 

berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Sedangkan penelitian  Hidayat dan 

Nugroho (2010) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak 

untuk patuh, norma subjektif tidak berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk patuh 

dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak 

untuk patuh. Hasil penelitian dari Agustina (2010) menyatakan bahwa sikap berpengaruh 

positif terhadap niat wajib pajak untuk patuh, norma subjektif berpengaruh positif terhadahap 

niat wajib pajak untuk patuh. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui hasil penelitian yang variatif 

dari penelitan tentang sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku untuk patuh bayar pajak. 

Selain itu adanya fenomena wajib pajak yang berpandangan negatif terhadap pajak dan 

terlambat dalam pembayaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku wajib pajak SPT Masa di 

Salatiga. Penelitian ini merupakan survei wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga. Melihat faktor- faktor yang berpotensi terhadap niat 

untuk patuh yaitu sikap, norma subjektif dan control perilaku karena itu mendeskripsikan 

berbagai faktor tersebut pada konteks SPT masa. Objek penelitian berada di kantor pelayanan 

pajak Kota Salatiga. kepala KPP Pratama Salatiga Muhammad Imroni menyatakan, dengan 

perkembangan SPT sehingga meningkatkan tingginya penerimaan pajak 14% dan 

memperoleh pendapatan pajak 263 milyar di tahun 2013, menurut (Kepala seksi pelayanan 

pajak KPP Salatiga), meningkatnya pembangunan di Kota Salatiga merupakan KPP golongan 

dua yang menyumbang penerimaan pajak cukup besar yang terdiri wajib pajak orang pribadi 

dan pajak badan dengan jumlah WPOP 17.413. Walaupun secara jumlah penduduk sedikit 

tapi mampu peroleh jumlah pajak yang tidak sedikit sehingga layak diteliti. Dari segi 

ekonomis, geografis dan mata pencaharian sangat mewakili perbedaan dengan peneliti 

terdahulu. 

Manfaat dari penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu: pertama, manfaat teori. 

Manfaat teori penelitian ini adalah untuk melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku sikap, 

norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak dalam ranah studi akuntansi. Kedua, manfaat 

kebijakan. Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan pajak 

wajib pajak. Kebijakan ini dapat meliputi bidang-bidang yang mempengaruhi sikap, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari wajib pajak. 

LANDASAN TEORI 

Kepatuhan Perpajakan 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu 

kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung 

dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. 
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Pengertian kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan  sebagai kewajiban Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, kepatuhan 

dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku (Rahayu 2010:139). Perilaku manusia berasal 

dari dorongan yang disertai akan adanya niat atau dorongan hati untuk memenuhi kebutuhan 

yang ada dalam diri manusia. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di 

seluruh dunia, baik bagi negara maju dan berkembang, jika wajib pajak tidak patuh maka 

akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, 

dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan pajak 

negara berkurang.  

Namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan 

oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan 

terjadinya ketidakpatuhan pajak secara umum dibanyak tempat, sehingga ketidakpatuhan 

pajak dapat saja terjadi karena faktor non-intensional/tidak diniatkan. Dari sisi psikologi, 

kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya 

adalah melalui Theory of planned behavior atau yang disingkat TPB  yang pertama kali 

diciptakan oleh Ajzen.  Berdasarkan TPB, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa 

perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (behavioral intention) terhadap perilaku tertentu 

tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (attitude), norma 

subjektif (subjective norm) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral 

control). Teori perilaku terencana mengangap perilaku adalah hasil dari keputusan sadar 

untuk bertindak dengan cara tertentu (Knabe 2009). 

Sikap (attitude)  

Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara- cara tertentu 

terhadap obyek. Jika seseorang wajib pajak yang mendukung (bersikap positif) terhadap 

tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan 

kepatuhan pajak (Pangestu dan Rusmana 2012). Definisi niat adalah bermaksud melakukan 

suatu hal dibarangi dengan pekerjaan yang dimaksud saat itu juga (keinginan hati). Niat 

perilaku merupakan indikasi kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu atau 

tindakan karena sikap yang kita miliki akan mempengaruhi perilaku dalam menghadapi 

masalah yang muncul. Sikap berperan penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam 

lingkungannya. Selain komponen sikap juga masih banyak komponen lain yang 

mempengaruhi perilaku seseorang antara lain stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan 
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status kepribadian. Sedangkan lingkungan itu sendiri serta sikap dan perilaku seseorang 

secara timbal balik saling mempengaruhi. 

Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) sikap dijabarkan dalam indikator- indikator 

yaitu: baik, (dimana wajib pajak dikatakan bersikap baik apabila wajib pajak menggangap 

kepatuhan pajak merupakan hal yang baik), bermanfaat (bagi wajib pajak, melaksanakan 

melaksanakan kepatuhan pajak akan sangat bermanfaat), nyaman (dalam pelaksanaan 

kepatuhan pajak, perasaan wajib pajak), Pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan sehingga terealisasinya penerimaan yang telah dianggarkan oleh 

pemerintah. Salah satu kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak adalah sikap wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan 

Nugroho (2010), Agustina (2010), dan Pangestu dan Rusmana (2012) menunjukkan bahwa 

sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku tidak patuh. 

Norma subjektif (subjective norm)  

Variabel kedua dari model TPB adalah norma subjektif (subjective norm) yang 

didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan (Ajzen 1991 

dalam Hidayat dan Nugroho 2010). Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu 

terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, 

dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Norma 

Subjektif adalah determinan persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk 

perilaku tertentu (Ajzen 1988 dalam Mustikasari 2007). Dimana norma subyektif ini 

mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil apabila seseorang berinteraksi dalam 

penyelesaian masalah.  

Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) norma subjektif dijabarkan dalam beberapa 

indikator antara lain wajib pajak setuju bahwa orang- orang yang dianggap penting 

melakukan kepatuhan pajak, teman dan petugas pajak berpendapat bahwa saya harus 

melakukan kepatuhan pajak dan seberapa besar harapan dan dukungan teman dan petugas 

pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Norma subjektif merupakan dorongan dari 

orang yang dianggap penting dalam memberikan motivasi bagi wajib pajak. Penelitian 

Hidayat dan Nugroho (2010), Agustina (2010) serta Pangestu dan Rusmana (2012) 

menunjukkan bahwa norma subjektif, yaitu persepsi orang lain seperti teman sejawat dan 

keluarga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh.  
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Kontrol perilaku 

Dalam model Theory of Planned Behavior (TPB), kontrol perilaku yang 

dipersepsikan  mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan 

perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan 

kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen 1991 dalam Hidayat 

dan Nugroho 2010). Semakin baik niat dan perilaku seseorang dalam melakukan 

kewajibannya membayar pajak maka kontrol perilaku juga akan baik. Kontrol keperilakuan 

yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang 

dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan 

penghasilan lebih rendah (Pangestu dan Rusmana 2012).  

Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) kontrol perilaku dijabarkan dalam beberapa 

indikator yaitu sanggup (keputusan sepenuhnya ada pada wajib pajak untuk melaksanakan 

kepatuhan pajak) dan mudah (kepatuhan pajak merupakan hal yang). Merupakan tanggung 

jawab seseorang untuk memilih apakah dapat mengontrol perilaku atau tidak karena wajib 

pajak yang memiliki asset banyak atau pelaporan pajak yang tinggi biasanya melakukan 

penyimpangan perilaku sehingga hal ini akan berkaitan dengan kepatuhan pajak. Hasil dari 

penelitian sebelumnya Pangestu dan Rusmana (2012), menyatakan bahwa kontrol perilaku 

berpengaruh terhadap niat berperilaku.  

  

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar  di KPP Pratama Salatiga. Sampel dalam penelitian ini adalah  wajib 

pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Masa tahun 2013, jumlah WPOP yang  

terdaftar di KPP Pratama Salatiga 70.943 (Suara Merdeka 29 Maret 2014). Dalam hal sampel 

wajib pajak orang pribadi, responden penelitian yaitu orang yang terdaftar sebagai wajib 

pajak. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah responden yang  mengisi SPT Masa. 

Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara non probability sampling, yaitu dengan 

incidental sampling. Teknik incidental sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan 

kebetulan yaitu siapa saja yang secara insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Nasution 

2003). 
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Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara acuan data diperoleh 

dari jawaban para wajib pajakyaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang 

diajukan dari peneliti mengenai sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan dalam 

kepatuhan membayar pajak. Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) jenis penelitian ini 

dengan metode survey. 

 

 Pengukuran Variabel dan Data Penelitian  

TABEL 1 

Variabel dan Indikator Penelitian 
 

Variabel Indikator 
Sikap Nilai kebaikan kepatuhan pajak 
 Nilai kemanfaatan kepatuhan pajak 
 Nilai kenyamanan kepatuhan pajak 
 Kepatuhan pajak sebagai upaya taat hukum 
 Penilaian terhadap hukum perpajakan  
Norma subyektif Pelaksanaan kepatuhan pajak terhadap orang-orang sekitar 
 Pendapat teman tentang kepatuhan pajak 
 Pendapat petugas pajak tentang kepatuhan pajak 
 Harapan &dukungan teman terhadap kepatuhan pajak 
 Harapan dan dukungan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak 
Kontrol 
keprilakuan 

Keputusan pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak 

 Kesanggupan untuk dapat melaksanakan kepatuhan pajak 
 Kemungkinan untuk melaksanakan kepatuhan pajak 
 Tingkat kesulitanmelaksanakan kepatuhan pajak 

 

Sedangkan pengukuran masing-masing variable mengacu kepada Pangestu dan Rusmana 

(2012)  adalah sebagai berikut: 

(1) Sikap  

Pengukuran variabel sikap menggunakan 5 butir pernyataan mengenai evaluasi atau penilaian 

responden terhadap kepatuhan pajak. Butir pertanyaan tersebut untuk mengukur kekuatan 

keyakinan perilaku (behavioral beliefs strength) serta berkaitan dengan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (outcome evaluation). 

(2) Norma Subjektif  

Pengukuran variabel norma subjektif menggunakan 5 butir pernyataan mengenai kekuatan 

pengaruh pandangan orang-orang di sekitar responden terhadap perilaku kepatuhan pajak. 
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Butir pernyataan tersebut berkaitan dengan kekuatan keyakinan tentang harapan normatif 

orang lain (normative beliefs strength), dan yang kedua berkaitan dengan motivasi untuk 

memenuhi harapan tesebut (motivation to comply).  

(3) Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan  

Pengukuran variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan menggunakan 4 butir 

pernyataan tentang besar-kecilnya kendali dan kesanggupan yang dimiliki responden dalam 

menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Indikator yang digunakan meliputi 2 aspek, yaitu 

aspek controllability, yaitu besarnya keyakinan orang tersebut terhadap kontrol yang 

dimilikinya dan self-efficacy, yaitu keyakinan orang tersebut atas kesanggupannya untuk 

melakukan kepatuhan pajak.  

 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atas 

jawaban terhadap sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terkait kepatuhan untuk bayar 

pajak. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Untuk menjelaskan maka 

langkah analisis yang dilakukan, adalah mendeskripsikan dan menganalisis jawaban 

responden tentang sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan terkait dengan kepatuhan 

untuk bayar pajak kemudian menarik kesimpulan. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Wilayah KPP-Pratama Kota Salatiga, dengan membagikan 

kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 52 responden yang disebarkan 

selama bulan April, Mei dan Juni pada Tahun 2013. Penarikan sampel atau responden 

menggunakan metode incidental sampling. Teknik incidental sampling adalah teknik 

pemilihan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti, apabila orang tersebut 

cocok sebagai sumber data. Pembagian kuisioner dilakukan dengan cara mendatangi 

langsung responden yang terpilih dan menunggu responden selesai mengisinya atau diambil 

pada waktu tertentu. Berikut ini tabel tentang demografi responden: 
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Tabel 2 

Demografi Responden 

PROFIL RESPONDEN JUMLAH PERSENTASE 

PKP:   1. Orang Pribadi 
   2. Badan 
Jenis kelamin: 1. Pria 
   2. Wanita 
Umur:  1. < 30 
   2. 30-40 
   3. > 40 
Pendidikan: 1. Sarjana 
   2. D3 
   3. Lainnya 
  

27 
25 
38 
14 
16 
13 
23 
39 
3 
10 

 

51 
49 
73 
27 
30,8 
25 
44,2 
75 
5,8 
19,2 

 
Sumber: Data diolah, 2014  

Penarikan pajak di Indonesia menggunakan tarif pajak progresif, jika semakin tinggi 

pendapatan seseorang maka pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Daya pikul adalah 

salah satu komponen utama dalam keadilan membayar pajak, jika seseorang ingin 

membayarkan pajak harus mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau 

NPWP. Pengusaha kena pajak di Indonesia di bagi dua yaitu orang pribadi dan badan, apabila 

seseorang atau suatu badan dikatakan subjek pajak dan memperoleh obyek pajak maka 

mempunyai kewajiban pajak. 

Orang pribadi yang membayarkan pajaknya ke KPP Salatiga sebagian besar bekerja 

sebagai pegawai swasta serta wajib pajak badan yang bergerak di perusahaan swasta. 

Demografi responden populasi terbanyak yang dominan membayarkan pajaknya adalah pria 

dimana wanita tidak dominan yang memungkinkan sebagian besar wanita usia matang yang 

sudah menikah bekerja sebagai ibu rumah tangga. Rata- rata responden berusia lebih dari 40 

tahun dan menempuh pendidikan sarjana.Ini berarti bahwa sebagian besar wajib pajak 

memiliki pemahaman baik dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam kecenderungan 

umur lebih dari 40 tahun, juga berarti memiliki tanggung jawab dan kepedulian yang baik 

dilihat dari dominan  yang sangat tinggi dalam pelaporan SPT masa. 
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SIKAP 

Tabel 3 

Rata- rata Jawaban Responden Atas Variabel Sikap 

VARIABEL RATA-RATA 
JAWABAN 

RESPONDEN 

NILAI 
MIN 

NILAI 
MAX 

SIKAP 
1. Nilai kebaikan kepatuhan pajak 
2. Nilai kemanfaatan kepatuhan pajak 
3. Nilai kenyamanan kepatuhan pajak 
4. Kepatuhan sebagai upaya taat hukum 

 
6,11 
6,19 
6,03 
6,38 

 
3 
4 
4 
4 

 
7 
7 
7 
7

Sumber: data diolah 2014 

Nilai menurut Djahiri  (1985),  adalah  harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau  

jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara 

fungsional. Pendidikan nilai sudah diberikan dari sekolah dasar melalui mata pelajaran PKN. 

yang mengajarkan mengenai nilai- nilai Pancasila. Pendidikan nilai sangat penting untuk 

menjadikan pribadi yang bermoral dan manusiawi. Nilai kebaikan atau yang disebut nilai 

moral (etika) adalah sebuah ajaran atau tindakan yang bernilai positif yang diperoleh manusia 

pada saat seseorang berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang memiliki moral yang 

berbeda tergantung dari lingkungan yang mempengaruhi. Apabila seseorang berada dalam 

sebuah lingkungan yang baik maka moral orang tersebut akan baik. Sikap, perbuatan dan 

ucapan  seseorang adalah bagian dalam sebuah moral (www.wikipedia.com). Poin dari sikap 

adalah apakah suatu hal yang baik atau tidak apabila kita sebagai wajib pajak membayar 

pajak sebagai sebuah tanggung jawab warga negara. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa secara rata- rata responden memiliki sikap yang positif dalam melakukan kepatuhan 

bayar pajak. 

 Dari hasil nilai minimal ada wajib pajak yang cenderung tidak patuh (satu poin) 

mengenai nilai kebaikan kepatuhan pajak ada salah satu wajib pajak yang memberi angka 3 

yang berarti menjawab kecenderungan bahwa bukan hal yang baik dalam membayar pajak, 

hal ini disebabkan karena sikap yang apatis dalam membayar pajak. Media adalah salah satu 

yang mempengaruhi sikap seorang wajib pajak karena banyak sekali berita- berita di media 

masa terutama berita korupsi ditambah dengan berita pegawai pajak yang ditangkap KPK. 

Menjadi tugas bagi pemerintah bagaimana mengubah mindset yang apatis terhadap kepatuhan 

membayar pajak. Secara keseluruhan  jawaban koesioner mengenai sikap sudah sangat baik 
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karena masing- masing poin jawaban maksimal atau tertinggi berada pada angka 7 yang 

berarti setuju untuk patuh dalam membayar pajak. 

 Nilai dan manfaat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, apabila nilai 

semakin tinggi maka manfaat yang diperoleh juga semakin tinggi dan baik. Sebagai contoh 

apabila seseorang memiliki nilai atau moral yang baik manfaat yang tidak hanya dirasakan 

oleh pribadi orang tersebut tetapi juga orang yang ada di sekitar dapat merasakan manfaatnya. 

Begitu juga halnya dalam kepatuhan membayar pajak, semakin banyak orang yang patuh dan 

tunduk terhadap aturan maka semakin banyak manfaat yang dapat kita terima baik dari sisi 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh 

dari penerimaan pajak oleh negara baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan 

dan lain sebagainya, oleh karena itu responden sangat mengapresiasi dalam kemanfaatan 

pajak dari pilihan satu sampai tujuh rata- rata jawaban responden mengenai nilai kemanfaatan 

kepatuhan pajak 6,19. Karena wajib pajak ikut merasakan manfaat yang diperoleh dalam 

membayarkan pajak. Dimana masyarakat sadar dan tahu bahwa pajak yang merupakan 

sumber pemasukan terbesar negara. Sekalipun sebuah tanggung jawab wajib pajak dalam 

pembayarkan pajaknya wajib pajak berhak untuk menikmati setiap fasilitas yang di sediakan 

negara. 

 Menurut Ardiana (2007) kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan dan sangat 

tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Seseorang tidak dapat mengetahui 

tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh orang lain secara langsung atau dengan observasi, 

harus menanyakan pada orang tersebut untuk memberitahukan pada seberapa nyaman diri 

mereka. Karena nyaman bagi seseorang belum tentu nyaman bagi orang lain. Nilai 

kenyamanan kepatuhan pajak dinilai dari pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh KPP 

Salatiga terhadap wajib pajak, rata- rata jawaban responden 6,11 dari tujuh opsi jawaban 

pilihan dari satu (sangat tidak nyaman) sampai tujuh (sangat nyaman). Nilai kenyamanan 

kepatuhan pajak memiliki rata- rata jawaban responden terendah. Karena ada faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya jawaban responden seperti yang pernah dijumpai yaitu dari 3 sistem 

operasional pembayaran hanya 1 sistem operasional yang digunakan. Dari sisi fasilitas sudah 

sangat baik, namun perlu adanya peningkatan dalam pelayanan di KPP Salatiga. 

 Upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu, apabila seseorang  berupaya taat hukum 

maka orang tersebut dalam pembentukan masyarakat sadar hukum. Karena membuat atau 

mengarahkan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum bukanlah hal yang mudah 
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perlu peran pemerintah, tokoh masyakarat, dan tentunya kita pribadi dalam memberikan 

contoh yang baik. Serta peran hukum, dimana hukum diharapkan menjadi pedoman bertindak 

dalam masyarakat. Dalam studi melalui  pembagian koesioner mengenai kepatuhan sebagai 

upaya taat hukum sangat tinggi yaitu 6,38 dari tujuh opsi jawaban pilihan dari satu (sangat 

tidak setuju) sampai tujuh (sangat setuju). Saat diapresiasi bahwa sebagian besar wajib pajak 

merupakan orang yang sadar dan taat hukum. Jika ingin menjadi negara maju maka perlunya 

masyarakat untuk taa terhadap negara, taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku serta 

menjunjung tinggi kebenaran, keadialan dan kejujuran. Sehingga dibutuhkan peran kita 

bersama dalam menciptakan serta mengupayai taat hukum. 

 Sikap dan kepatuhan pajak sangat berkaitan. Apabila seseorang sudah bersikap apatis 

terhadap pajak bagaimana orang bisa patuh dan taat dalam memenuhi tanggung jawabnya. 

Terdapat IV elemen penting keberhasilan pajak yaitu tax law, tax administration, tax policy, 

dan tax payer (Fraternasi 2002). Sehingga perlu pemahaman wajib pajak guna memenuhi 

keberhasilan perpajakan, sebab itu sikap adalah permasalahan yang diajukan terhadap kasus 

perpajakan. Dari semua jawaban responden mengenai sikap wajib pajak sudah sangat 

memuaskan bahwa wajib bersikap patuh dalam membayar pajak. 

NORMA SUBJEKTIF 

Tabel 4 

Rata- rata Jawaban Responden Atas Variabel Norma Subjektif 

VARIABEL RATA-RATA 
JAWABAN 

RESPONDEN 

NILAI 
MIN 

NILAI 
MAX 

NORMA SUBYEKTIF 
1. Pelaksanaan kepatuhan pajak terhadap 

orang-orang Sekitar 
2. Pendapat teman tentang kepatuhan 

pajak 
3. Pendapat petugas pajak tentang 

kepatuhan pajak 
4. Harapan & dukungan teman terhadap 

kepatuhan pajak 
5. Harapan dan dukungan petugas pajak 

terhadap kepatuhan pajak 

 
6,25 

 
5,90 

 
6,58 

 
5,75 

 
6,15 

 

 
3 
 
3 
 
5 
 
4 
 
4 

 
7 
 
7 
 
7 
 
7 
 
7 

Sumber: data diolah 2014 

Semakin banyak kita menjalin komunikasi baik dengan teman- teman, keluarga, 

sahabat, dan pemimpin sangat mendukung dalam pembentukan kepribadian kita dan 
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berpengaruh dalam setiap keputusan yang ingin kita ambil, dalam pelaksanaan kepatuhan 

pajak contohnya, semakin banyak orang yang mendukung dan menganggap sebuah hal yang 

baik dalam membayar pajak maka tanpa sadar kita memiliki hal dan beranggapan hal yang 

sama  utk membayar pajak. Hal ini dapat dilihat di tabel 4, dimana secara rata- rata orang- 

orang disekitar responden termasuk teman- teman dan petugas pajak memberikan dukungan 

yang positif dalam melakukan kepatuhan bayar pajak.  

Diliat dari jawaban secara individu wajib pajak, ada poin- poin yang memberikan 

jawaban cenderung tidak patuh. Dalam variabel norma subjektif contohnya ada wajib pajak 

yang memberi angka 3 (kecenderungan tidak patuh) bahwa wajib pajak tersebut tidak 

mendapat dukungan dari teman keluarga dan pemimpin dalam membayar pajak. wajib pajak 

juga beranggapan bahwa teman- teman disekitar wajib pajak beranggapan bahwa wajib pajak 

tidak harus melakukan kepatuhan pajak. Hal ini dimungkinkan bahwa wajib pajak tersebut 

berada pada lingkungan yang cenderung tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga ketika 

wajib pajak meminta masukan dari lingkungan atau orang- orang disekitar wajib pajak  maka 

jawabannya cenderung mengarahkan untuk tidak patuh. Rata- rata jawaban respoden 

penelitian variabel norma subjektif sudah sangat baik yang berarti patuh dalam membayar 

pajak terlihat dari jawaban maksimal yaitu 7.  

Pendapat adalah sebuah pemikiran yang diungkapkan oleh seseorang dalam 

menanggapi sesuatu hal. Dalam penelitian pada variabel norma subjektif salah satu poin yang 

ditanyakan adalah sebuah tanggapan dari teman tentang kepatuhan pajak.Yaitu apakah teman 

berpendapat bahwa kita harus atau tidak harus membayar pajak. Walaupun secara hubungan 

emosional tidak ada sebuah keterikatan akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita lebih 

banyak menghabiskan waktu dengan teman. Dalam penelitian ini teman sangat 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sebesar 5,9. Bahwa sebagian besar teman 

berpendapat bahwa responden harus melakukan kepatuhan pajak. Dari tujuh opsi jawaban 

pilihan responden, satu (tidak harus) sampai tujuh (harus melaksanakan kepatuhan pajak). 

Petugas pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia 

hal ini diukur dari seberapa besar dorongan atau dukungan petugas pajak terhadap wajib 

pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Sudah banyak cara yang direktorat pajak 

lakukan salah satunya adalah dengan sosialisasi. Apakah dengan sosialisasi saja cukup untuk 

mendukung memenuhi target penarikan pajak di Indonesia. Maka perlu adanya dorongan dari 

petugas pajak guna sangat penting wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. 
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Ternyata motivasi dan dorongan dari para petugas mendapat respon yang positif dari wajib 

pajak hal ini terlihat dari rata- rata jawaban responden sebesar 6,58 menjadikan poin terbesar 

dalam variabel norma subjektif. Dari tujuh opsi pertanyaan pilihan satu (tidak harus) sampai 

tujuh (harus melaksanakan kepatuhan pajak). Bahwa petugas pajak turut andil bagian dalam 

tercapainya pemenuhan target perpajakan di KPP Salatiga. Menurut Andryana (2005:12) 

dalam upaya target yang telah ditetapkan diperlukan suatu alat yang dapat mengarahkan dan 

pengendalian serta mengawasi kegiatan pencapaian target tersebut. Hal tersebut dimaksudkan 

mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian 

target yang dalam hal ini adalah pencapaian target penerimaan pajak. 

Harapan atau asa merupakan bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang 

diinginkan akan didapatkan atau sesuatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan 

datang. Pada sesi pertanyaan sebelumnya menanyakan sebuah pendapat tentang pelaksanaan 

pajak. Tidak hanya sampai disitu saja apakah orang disekitar kita dan teman kita juga punya 

harapan dan dukungan yang positif dalam pelaksanaan pajak. Karena harapan dan dukungan 

perlu adanya pendampingan dari orang-orang disekitar untuk menghadapi masalah yang akan 

terjadi. Pada saat menanyakan pendapat teman mengenai kepatuhan sebesar 5,9 dari rata- rata 

jawaban responden dari tujuh opsi pertanyaan pilihan satu (tidak harus) sampai tujuh (harus 

melaksanakan kepatuhan pajak), namun pada saat poin mengenai dukungan dan harapan 

turun menjadi 5,75 terdapat selisih 0,15 Dimungkinkan bahwa penurunan ini disebabkan 

karena sebagian teman tidak ikut memberikan bantuan yang real atau nyata dalam 

mendampingi dalam memberikan informasi dan nasehati mengenai melaksanakan kepatuhan 

pajak.Akan tetapi sebagian besar teman memberikan motivasi dan dukungan dimana bantuan 

itu bisa berupa informasi, nasehat, ataupun materi yang didapat dari hubungan atau interaksi 

sosial yang membuat individu merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai karena itu 

merupakan sebuah harapan dan dukungan yang nyata. 

Dukungan adalah bantuan yang diberikan orang lain, dukungan dapat berupa memberi 

nasehat, informasi, materi dan lain- lain. Sebelumnya sudah ada poin pendapat petugas pajak 

mengenai kepatuhan pajak, didapati rata- rata jawaban responden sebesar 6,58 dari tujuh opsi 

pertanyaan pilihan satu (tidak harus) sampai tujuh (harus melaksanakan kepatuhan pajak). 

Namun pada sesi poin pertanyaan mengenai harapan dan dukungan petugas pajak terhadap 

kepatuhan pajak turun menjadi 6,15. Selisih ini disebabkan karena sebagian petugas pajak 

tidak ikut ambil bagian dalam memberikan harapan dan dukungan kepada wajib pajak, sebab 

memberi dukungan perlu pendampingan dalam menghadapi masalah yang dialami oleh wajib 
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pajak baik dalam memberi informasi atau nasehat. Oleh karena itu perlu ada interaksi yang 

luas dan dukungan sosial  baik keluarga dan teman- teman oleh wajib pajak untuk mengatasi 

masalah- masalah mengenai perpajakan apabila tidak mendapat dukungan dan harapan dari 

petugas pajak 

Pada dasarnya penilaian mengenai norma subjektif itu dipengaruhi oleh orang- orang 

yang dianggap penting, apakah orang- orang disekitar (teman, keluarga, pemimpin,dll) 

memberi pengaruh yang positis atau tidak. Sebagian besar jawaban responden mengenai 

variabel norma subjektif sudah sangat baik dalam pelaksanaan kepatuhan pajak di KPP 

Salatiga. Terbukti orang- orang disekitar (teman, petugas pajak) berpendapat bahwa 

responden harus melakukan kepatuhan pajak sebesar 6,24.  

KONTROL KEPERILAKUAN 

Tabel 5 

Rata- rata Jawaban Responden Atas Variabel Kontrol Perilaku 

VARIABEL RATA-RATA 
JAWABAN 

RESPONDEN 

NILAI 
MIN 

NILAI 
MAX 

 KONTROL KEPRILAKUAN 
1. Keputusan pribadi untuk 

melaksanakan kepatuhan pajak  
2. Kesanggupan melaksanakan 

kepatuhan pajak 
3. Kemungkinan untuk melaksanakan 

kepatuhan pajak 
4. Tingkat kesulitan melaksanakan 

kepatuhan pajak 
 

 
6,54 

 
6,35 

 
6,37 

 
5,46 

 
5 
 
4 
 
4 
 
2 

 
7 
 
7 
 
7 
 
7 

Sumber: data diolah 2014 

Dalam variabel kontrol keperilakuan poin pertama mengenai keputusan pribadi, 

maksud dari keputusan pribadi adalah langkah yang diambil tanpa intimidasi dan pengaruh 

dari orang lain. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan kepatuhan pajak akan sangat 

sulit apabila lingkungan disekitar tidak mendukung dalam pelaksanaan pajak sehingga 

langkah yang ambil sebagai wajib pajak apakah akan melaksanakan kepatuhan pajak atau 

tidak. Sedangkan kewajiban warga negara yang harus di pertanggung jawabkan adalah 

membayar pajak. Rata- rata jawaban responden 6,54 dari tujuh opsi pertanyaan pilihan: satu 

(sangat tidak setuju) sampai tujuh (sangat setuju) mengenai keputusan pribadi untuk 
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melaksanakan kepatuhan pajak yang, artinya bahwa wajib pajak mengambil keputusan tanpa 

adanya paksaaan dan dorongan orang lain, walau sekalipun orang- orang disekitarnya tidak 

mendukung melakukan kepatuhan, wajib pajak tetap pada prinsip dan keyakinannya untuk 

membayarkan pajaknya. Berdasarkan tabel 5 di atas, secara rata- rata responden ditemukan 

memiliki kontrol perilaku yang tinggi dalam melakukan kepatuhan bayar pajak. 

 Dilihat dari variabel kontrol keperilakuan ada poin-poin nilai minimal yang cenderung 

tidak patuh dalam membayar pajak. pada poin tingkat kesulitan membayar pajak terlihat ada 

wajib pajak yang mengisi angka berarti bahwa melakukan kepatuhan pajak merupakan hal 

yang sulit. Kemungkinan kesulitan ini dapat dipengaruhi tingkat pelayanan yang tidak 

memuaskan, kantor pajak yang jauh dari tempat tinggal wajib pajak sehingga menghabiskan 

waktu dan biaya lebih dan lain- lain. Jawaban secara keseluruhan dari wajib pajak cenderung 

patuh dalam membayar pajak hal ini terbukti dari nilai maksimal responden yaitu 7 patuh 

membayar  pajak. 

Berbicara mengenai kesanggupan kita harus pengacu kepada beban yang dipikulnya. 

Maka dalam perpajakan kita mengenal keadilan pajak mengenai daya pikul artinya beban 

pajak harus sesuai dengan kemampuan bayar wajib pajak, dengan memperhatikan pada 

besarnya penghasilan kekayaan dan daya beli wajib pajak tersebut. Sebagai contoh sangat 

tidak mungkin apabila orang yang masuk dalam golongan tidak mampu dibebankan pajak 

yang lebih tinggi dari penghasilan yang diterimanya. Pada poin kesanggupan melaksanakan 

kepatuhan pajak rata- rata jawaban responden adalah 6,35 dari tujuh opsi pertanyaan pilihan: 

satu (sangat tidak setuju) sampai tujuh (sangat setuju), berarti wajib pajak sanggup untuk 

melaksanakan kepatuhan pajak. 

Kemungkinan atau yang disebut dengan probabilitas merupakan teori dasar 

pengambilan keputusan akan tetapi masi belum jelas atau pasti. Apabila saat ini seseorang 

adalah orang yang taat hukum tidak menjamin bahwa lima atau sepuluh tahun kedepan dia 

masi taat terhadap hukum. Maka perlu pendekatan subjektif sebab setiap orang memiliki 

keyakinan yang berbeda terhadap suatu peristiwa yang dihadapi akan datang. Rata- rata 

jawaban responden 6,37 dalam kemungkinan untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Yang 

artinya apabil tahun ini wajib pajak taat dan tidak telat membayar pajak maka kemungkinan 

ditahun- tahun yang akan datang wajib pajak tetap taat dan tidak telat membayar pajak 

Banyak cara yang dilakukan direktorat pajak guna memfasilitasi wajib pajak guna 

memenuhi pertanggung jawaban membayar pajak. akan tetapi selalu saja penarikan pajak 
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selalu terkendala dengan target penerimaan pajak.  Hal ini disebabkan salah satunya adalah 

tingkat kesulitan dalam membayar pajak. Dari rata- rata jawaban responden dalam kontrol 

keprilakuan tingkat kesulitan berada dalam presentase 5,46 yang mendapat poin terendah dari 

penilaian sebelumnya, yang artinya wajib pajak masih mengalami kesulitan melaksanakan 

kepatuhan pajak seperti administrasi yang berbelit- belit dan tingkat pemahaman yang rendah 

dalam membayar pajak. 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian terhadap tiga variabel yaitu sikap, norma subjektif dan 

kontrol keperilakuan  pada bab sebelumnya  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: wajib 

pajak KPP Pratama di Salatiga secara umum memiliki sikap yang positif untuk melakukan 

kepatuhan bayar pajak. Dari sisi norma subjektif, orang- orang disekitar wajib pajak, 

termasuk teman dan petugas pajak, ditemukan memberikan dukungan yang positif kepada 

wajib pajak untuk patuh bayar pajak. Dari sisi kontrol perilaku secara umum wajib pajak 

memiliki kontrol perilaku yang tinggi untuk patuh bayar pajak. 

Implikasi teoritis dan terapan 

Penelitian ini sejalan dengan Agustina (2010) pada variabel norma subjektif.  Kontrol 

keperilakuan sejalan dengan Hidayat dan Nugroho (2010) dan Pangestu serta Rusmana 

(2012), tetapi bertolak belakang pada variabel sikap dengan tiga peneliti sebelumnya, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian. 

Adapun saran yang dapat di kemukakan dan diharapkan dapat berguna bagi KPP-

Pratama Kota Salatiga lebih  meningkatkan pelayanan dalam hal ini memberikan penyuluhan 

secara langsung kepada Wajib Pajak itu sendiri tidak hanya memberikan dari Mass Media, 

Radio, Televisi dan lain sebagainya, sehingga dalam melakukan kewajibannya Wajib Pajak 

tersebut tidak mengalami kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu 

juga, dari penyuluhan atau sosialisasi pengisian SPT secara langsung dapat menambah 

pemahaman Wajib Pajak sendiri terhadap peraturan perpajakan yang ada dan dapat 

berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban. 
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Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang  

Keterbatasan untuk penelitian ini adalah mengukur variabel sikap, norma subjektif 

dan kontrol perilaku hanya berdasarkan persepsi Wajib Pajak saja dan tidak melihat data dari 

KPP-Pratama yang terkait, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan antara Wajib Pajak 

maupun KPP yang terkait. Selain itu peneliti tidak melakukan pendampingan secara langsung 

ketika responden mengisi koesioner, sehingga dimungkinkan ada masalah validitas dan 

reabilitas data. Oleh karena itu, untuk penelitin mendatang disarankan untuk memperluas 

lingkup faktor- faktor yang terkait dengan kepatuhan bayar pajak, misalkan tingkat 

pendapatan, jenjang pendidikan, dan lain- lain. Jika memungkinkan penelitian selanjutnya  

tidak hanya mendeskripsikan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dari persepsi wajib 

pajak tetapi juga dikaitkan dengan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 
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KUESIONER PENELITIAN  
Bapak/Ibu/Saudara/i Yth.,  

Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, khususnya kepatuhan pajak. Wajib pajak 
dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT tepat waktu, membayar pajak terhutang tepat waktu, dan 
membayar pajak tepat bayar. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk berpartisipasi dalam 
mengisi kuesioner ini. Kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Untuk menjaga kerahasiaan, 
Bapak/Ibu/Saudara/i tidak perlu menuliskan identitas pada lembar kuesioner ini. Terima kasih atas 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner penelitian ini. Semoga 
jerih payah Bapak/Ibu/Saudara/i bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam 
bidang perpajakan di Indonesia.  
 
A. BAGIAN 1 : Data Responden  
 
Petunjuk : Untuk nomor 1-3, lingkari pilihan jawaban yang sesuai. Untuk nomor 4 dan 5, jawablah 
pada tempat yang telah disediakan.  
 
1. Anda pernah mengisi SPT Masa PPN?                         : a. Ya                          b. Tidak  
 
2. Pengusaha kena Pajak (PKP)                                        : a. Orang Pribadi         b. Badan  
 
3. Jenis Kelamin                                                                : a. Pria                         b. Wanita  
 
4. Umur                                                                             : _______________________Tahun  
 
5. Pendidikan terakhir                                                       : ____________________________  
 
 
B. BAGIAN 2 : MEASURES OF ATTITUDE, SUBJECTIVE NORM, BEHAVIORAL 
CONTROL 
Petunjuk :Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda check (√) pada lingkaran 
skala 1-7 untuk masing-masing pertanyaan/pernyataan. 
 
 
 
 
 

No sikap 
 

 
1.         Saya  menganggap bahwa melaksanakan kepatuhan  pajak merupakan hal yang: 

 
Sangat        Sangat 
Tidak Baik       Baik 
       1             2            3             4           5            6             7 
 
 
 
2.  Bagi saya, melaksanakan kepatuhan pajak akan: 
   

Sangat tidak           Sangat 
 Bermanfaat            Bermanfaat 
  1            2             3          4              5           6              7 
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3. Dalam melaksanakan kepatuhan pajak, perasaan saya: 
  
 Sangat Tidak              Sangat  
 Nyaman              Nyaman 
                  1            2            3            4             5           6             7 
 
 
 
4. Bagi saya, melaksanakan kepatuhan pajak merupakan upaya taat hukum: 
 Sangat tidak           Sangat 
 Setuju                 Setuju 
                    1             2             3             4              5             6             7 
  
 
5. Bagi saya, taat hukum merupakan hal yang 
 Sangat tidak               Sangat 
 Baik                 Baik 
                    1             2             3            4               5             6             7 
  

 

No                                                                  Norma Subyektif 
1. O

rang-orang yang saya anggap penting dalam hidup saya (teman, 
keluarga,pimpinan) melaksanakan kepatuhan pajak  

Sangat tidak Setuju         Sangat Setuju 

                      1                 2              3                 4                 5               6                7 

  

 

2. Teman saya berpendapat bahwa saya: 
Tidak                                                                                                 Harus melaksanakan 
Harus                                                                                                Kepatuhan pajak 
    1                 2                3                4                 5                6               7 

  

 

3. Petugas 
pajak berpendapat bahwa saya: 
Tidak                                                                                                         Harus Melaksanakan  
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 harus                                                                                                         Kepatuhan Pajak                                           
     1                  2                3                   4                  5                 6                 7 
  
 

4. Seberapa 
besar harapan dan dukungan teman anda kepada anda dalam melaksanakan kepatuhan 
pajak 
Sangat                                                                                                          Sangat 
Kecil                                                                                                              Besar 
     1                  2                3                  4                   5                 6                 7 

  

5. Seberapa 
besar harapan dan dukungan petugas pajak kepada Anda dalam melaksanakan 
kepatuhan pajak? 
Sangat                                                                                                          Sangat 
Kecil                                                                                                               Besar 
     1                  2                 3                 4                   5                 6                  7 

  

No.Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan 

 

1. Keputusan sepenuhnya ada pada saya, apakah akan melaksanakan kepatuhan pajak 
atau tidak. 
Sangat tidak                          Sangat 
Setuju                 Setuju 

   1                  2                  3                 4                   5                 6                  7 

  

2. Saya 
sanggup untuk melaksanakan kepatuhan pajak: 
Sangat tidak                                                                                                   Sangat 
SetujuSetuju 
       1                 2                  3                 4                   5                 6                  7 
 
 

3. Jika saya 
ingin, saya dapat melakukan kepatuhan pajak: 
Sangat tidak                                                                                                   Sangat 
Setuju                                                                                                             Setuju 
      1                   2                3                  4                   5                 6                  7 
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4. Melakukan 
kepatuhan pajak adalah hal yang: 
 
Sangat                                                                                                             Sangat 
Sulit                                                                                                                  Mudah 
      1                  2                 3                 4                   5                  6                7 
 
 




