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BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1.  Teori Perilaku yang direncanakan ( Theory of Planned Behavior ) 

Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (1991) dalam (Rahayu 

dkk, 2017) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh 

(noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, 

serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh 

individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya 

niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu : 

a. Behavioral Beliefs 

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

b. Normative Beliefs 

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (normative beliefs) adalah 

kepercayaan -kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena 

pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan 

tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (normative 

beliefs) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang 

(orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. 
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c. Control Beliefs 

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power).  

Model Theory of Planned Behavior (TPB), yang digunakan dalam 

penelitian ini memberikan penjelasan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, bahwa perilaku yang tidak patuh (non compliance) wajib pajak sangat 

dipengaruhi adanya variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan 

yang diperpsepsikan oleh wajib pajak itu sendiri (Rahayu dkk, 2017). Teori 

perilaku yang direncanakan ini atau  relevan untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model 

penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak 

dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri. Sedangkan, perilaku 

seseorang untuk berperilaku muncul karena adanya niat. Sebelum individu 

melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil 

yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan 

akan memutukan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya. Hal tersebut 

berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan 

memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu 

menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Dalam teori ini 

juga menilai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah 
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variabel yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi 

hukum dan peraturan perpajakan. Sanksi pajak terkait dengan control beliefs, 

sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak memenuhi 

peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan 

persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung 

perilaku wajib pajak untuk taat pajak. 

3.  Kepatuhan Wajib Pajak 

 a. Kepatuhan 

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) seperti yang dikutip oleh 

(Rahayu,2010:138), istilah Kepatuhan berarti tundduk atau patuh pada ajaran 

dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, sekelompok atau 

organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam 

pajak,aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan 

pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak 

terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. 

b. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah 

mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu 

ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang 

dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, 
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perdagangan, maupun yang lainnya. Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak 

pribadi umunya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. 

Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan 

dan pengeluaran atas harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para 

wajib pajak pribadi umunya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh 

karena itu, banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tetapi 

tidak tercatat (www.pajakpribadi.com) 

Istilah wajib pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah 

yang sangat popular ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan 

yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam UU KUP lama, istilah wajib pajak 

didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua 

jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 

1. Wajib pajak orang pribadi, yaitu : 

 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih 

dari 183 haru dalam jangka waktu 12 bulan. 

 Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
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2. Wajib Pajak Badan 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 

 Pembentukannyaa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

 Penerimaannya dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah. 

 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

c. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai 

“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

tercermin dalam situasi,  sebagai berikut : 

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang 

terutang tepat pada waktunya. 
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Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-udangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 

74/PMK.03/2012 Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak 

dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus 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. 

3. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lemabaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga( tahun berturut-turut. 

4.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Penelitian oleh Saragih (2014) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib 

pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan 
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dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara 

sukarela. 

a. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

 Dengan sistem Self Assessment indikator kepatuhan wajib pajak bersedia 

melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akur 

a. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT 

b. Memasukan dengan benar jumlah pajak yang terutang  

c. Wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa ada 

tindakan kekerasan 

3. Kesadaran Wajib Pajak 

Menurut  penelitian Nurlaela (2013) kesadaran merupakan unsur dalam 

diri manusia untuk memahami keadaan dan bagaimana cara bertindak atau 

menyikapi terhadap realitas yang ada. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama 

terkait pembayaran pajak, sebagai berikut : 

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak akan patuh 

dalam membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan 

pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara 

guna meningkatkan kesajahteraan warga ngara. 
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2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara, wajib pajak akan patuh membayar pajak 

karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban 

pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya pembangunanNegara. 

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran didasari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara. 

Menurut penelitian Nugroho, dkk (2017) kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak menjadi hal yang penting. Dikarenakan adanya penerapan Self 

Assessment System di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya hal itu menjadikan kesadaran wajib pajak sebagai 

kunci keberhasilan pemungutan pajak. Menurut  penelitian Tanilasari dan 

Gunarso (2017) kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, 

dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut tentang 

ketentuan yang telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. 

a. Indikator Kesadaran Wajib Pajak 

Indikator kesadaran wajib pajak pada penelitian ini dapat dikembangkan, 

sebagai berikut : 
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1. Kesadaran bahwsa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. 

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara. 

3. Kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. 

4. Peraturan Perpajakan 

Pemahaman peraturan perpajakan yang memadai merupakan salah satu 

syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui 

pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahfud,dkk 

: 2017). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak 

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan 

menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap 

sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi 

administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Lovihan, 

2014). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib 

pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara 

perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, 

membayar pajak, melaporkan SPT (Saragih, 2014). 
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Adanya Self Assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. 

Karenanya, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal 

penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya. Pemahaman peraturan perpajakan meliputi : 

1. Pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar. 

2. Perhitungan pajak yang sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung wajib 

pajak. Penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

3. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak yang telah terdaftar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap 

peraturan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam menjelaskan hal-

hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan 

kewajiban dan perpajakan yang berlaku.   

a.  Indikator Peraturan Perpajakan  

Menurut penelitian (Mahfud dkk, 2017) peraturan perpajakan memiliki 

beberpaa indikator, diantaranya : 

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki 

penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

sebagai salah satu sarana untuk pengadimistrasian pajak. 
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2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib 

pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib 

pajak, maka mereka akan melakukan salah satunya membayar pajak. 

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu 

dan paham wajib pajak terhadap peraturan peerpajakan, maka semakin 

tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila 

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

4. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. 

5. Sanksi Pajak 

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa sesungguhnya 

tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman 

hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk 

mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal tersebut sudah 

berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada 

kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut 

Mardiasmo (2003:39), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 
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merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu 

Sanksi Adminitrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu 

norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang 

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

administrasi dan sanksi pidana. 

 Sanksi Administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa 

bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi menurut Undang-undang 

perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu : denda, bunga, dan 

kenaikan. 

 Sanksi Pidana 

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau 

benteng hukum yang digunakan fiskus ada norma perpajakan dipatuhi. 

Ketentuan sanksi pidana menurut Undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) 

macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara. 

 Denda Pidana 

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam / 

dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan 

perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib 
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Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak 

ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak 

pidana yang bersifat pelanggar maupun bersifat kejahatan. 

 Pidana Kurungan 

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang beersifat 

pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. 

Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu 

ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka 

masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti 

dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 

 Pidana Penjara 

Pidana penjara sama halnya seperti pidana kurungan, merupakan 

hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap 

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada 

pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 

dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) 

tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu 

perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai 

dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No.28 Tahun 2007 masing-

masing berbunyi : 
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1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh ) hari setelah 

akhir masa pajak. 

2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 

3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, 

paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

a. Indikator Sanksi Pajak 

Indikator sanksi pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Sanski perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup 

berat. 

b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana 

untuk mendidik wajib pajak. 

c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 

 

E.  Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang saya lakukan ini diperoleh dari buku dan beberapa peneliti 

sebelumnya, yang dapat memberikan informasi, penambahan wawasan, dan 

gambaran tentang bahan materi yang saya perlukan. Berikut beberapa hasil 

penelitian terdahulu pada tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No Penulis & Tahun Variabel Yang Digunakan Hasil Penelitian 

1 Cahaya Shinta 

Dewi dan Ni 

Luh Supadmi 

(2014) 

Independen : 

Pemeriksaan Pajak, 

Kesadaran, dan Kualitas 

Pelayanan 

Dependen :  

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

2 

 

Fitriani Saragih 

(2014) 

Independen : 

Kesadaran Wajib Pajak, 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan dan Sanksi 

Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan Pelaporan 

Wajib Pajak OP 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

3 Mahfud, 

Muhammad 

Arfan, Syukriy 

Abdullah (2017) 

Independen : 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Kesadaran 

Membayar Pajak dan 

Kualitas Pelayanan 

Perpajakan 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

Kesadaran Membayar Pajak 

berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

4 Nelsi Arisandy 

(2017) 

Independen : 

Pemahaman Wajib Pajak, 

Kesadaran Wajib Pajak dan 

Sanksi Pajak 

Depeneden : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

5 Aditya Nugroho, 

Rita Andini, 

Kharis Raharjo 

(2016) 

Independen : 

Kesadaran wajib pajak dan 

pengetahuan perpajakan 

wajib pajak 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

6 Nur Ghailina 

As’ari dan 

Teguh Erawati 

(2018) 

Independen : 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Kualitas 

Pelayanan, Kesadaran 

Wajib Pajak dan Sanksi 

Kesadaran Wajib Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

berpengaruh positif terhadap 
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Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak OP 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Sanksi Pajak berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  

7 Lovihan (2014) Independen : 

Kesadaran Membayar 

pajak, Peraturan 

Perpajakan, Kualitas 

Pelayanan Fiskus 

Dependen : 

Kemauan Membayar Pajak  

Pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap 

kemauan membayar pajak. 

 

8 Moh. Ahbab 

Abdul Aziz, 

Noor Shodiq 

Ask, Affifudin 

(2017) 

Independen : 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan. 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

9 Yayuk Ngesti 

Rahayu, 

Margono 

Setiawan, Eka 

Afnan Troena, 

dan Sudjatno 

(2017) 

Independen : 

Kesadaran Wajib Pajak, 

Peraturan Perpajakan, dan 

Pemahaman Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Peraturan Perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

10 I Putu Indra 

Pradnya 

Paramartha dan 

Ni Ketut 

Rasmini (2016) 

Independen : 

Kualitas Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan  

Dependen : 

 Kepatuhan Wajib Pajak 

badan  

Sanksi Perpajakan berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

11 Sherly Layata 

dan Putu Ery 

Setiawan (2014) 

Independen : 

Kewajiban Moral, 

Pemeriksaan Pajak dan 

Sanksi Perpajakan 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

Sanksi Perpajakan berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

12 Oktaviane Lidya 

Winerungan 

(2013) 

Independen : 

Sosialisasi Perpajakan, 

Pelayanan Fiskus dan 

Sanksi Perpajakan 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak OP 

Sanksi Perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

13 Suyanto dan 

Diana Alim 

Kholifah (2015) 

Independen : 

Pemahaman Pajak, Kualitas 

Pelayanan dan Sanksi 

Perpajakan 

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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Dependen : 

 terhadap Wajib Pajak 

UMKM 

14 Mahdi dan 

Windi Ardiati 

(2017) 

Independen : 

Kesadaran Wajib Pajak dan 

Sanksi Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak OP 

Sanksi Pajak tidak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen kesadaran wajib pajak, peraturan perpajakan, dan sanksi pajak 

terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:23). Kepatuhan 

wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, baik itu untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya tepat 

waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari sisi wajib pajak itu sendiri, 

maupun faktor eksternal dari lingkungan atau pemerintah (Dartini dan Jati, 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, dapat dirumuskan hipotesis dengan model kerangka 

pemikiran teoritis sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran  

 

 

    + 

              + 

             +  

(Variabel Independen)    (Variabel Dependen 

 

D. Hipotesis 

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran kepatuhan wajib pajak 

yang  dilaksanakan oleh wajib pajak badan dan mengetahui pengaruh Kesadaran 

wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak badan yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui dan mengerti, 

sehingga penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh 

pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi untuk membayar 

pajak. Dengan semakin wajib pajak menyadari pentingnya kewajiban pajaknya 

maka samakin meningkat pula kesadaran wajib pajak untuk terhadap kepatuhan 

dalam melakukan kewajibannya (Arisandy, 2017). Hal ini sesuai dengan 

Theory of Planned Behavior (TPB)  karena perilaku seseorang dalam hal ini 

KESADARAN WAJIB PAJAK 

PERATURAN PERPAJAKAN 

SANKSI PAJAK 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK BADAN 
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yaitu karakter, sikap, dan lainnya dipengaruhi oleh kontrol keprilakuan yang 

dipersepsikan seperti tekanan situasi atau keadaan yang memaksa seseorang 

untuk melakukan tindakan tertentu. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran 

pajaknya bila mereka memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar 

pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.  

 Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Dewi dan Supadmi 

(2014) terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan, (Saragih, 2014) menunjukan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak 

badan, penelitian lain yang dilakukan (Mahfud dkk, 2017) juga menunjukan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

 H1 : Pemahaman kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana 

wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan dan melaksanakan 

semua yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan, maka 

semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, 

sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Saragih, 2014). Hasil 
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ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang dalam hal ini yaitu karakter, sikap, dan lainnya dipengaruhi 

oleh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seperti tekanan situasi atau 

keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Wajib 

pajak sendiri akan mematuhi kewajiban pajaknya apabila memandang dan 

meyakini bahwa peraturan tentang perpajakan dapat memberikan pengetahuan 

atau kemudahan dalam penyampaian kewajibannya. Hal ini dapat memberikan 

sikap yang taat kepada wajib pajak karena dengan adanya peraturan perpajakan 

tersebut mereka akan menganggap pemerintah ataupun aparat pajak benar benar 

akan menindaklanjuti kasus apabila mereka melakukan pelanggaran. 

Sebelumnya penelitian peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Mahfud dkk (2017) 

bahwa peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak, penelitian As’ari dan Erawati (2018) menunjukan pemahaman peraturan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Lovihan (2014) 

bahwa pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

 

 

Maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 

2011). Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk 

melanggar Undang-Undang Perpajakan. Theory of planned bahvior (TPB) 

menyatakan bahwa apabila individu – individu mengamati perilaku seseoraang 

, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah sikap tersebut ditimbulkan 

secara internal ataupun eksternal. Hal ini dapat dikaitkan dengan sanksi pajak 

karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat 

pengamatan (eksternal) dan pengalaman langsung (internal), hasil pemungutan 

pajak tersebut telah memberikan kontribusi pada pembangunan negara dan 

wilayahnya. Sehingga cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian tentang sanksi pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya seperti, yang dilakukan oleh Paramartha dan Rasmini (2016) 

menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan, penelitian As’ari dan Erawati (2018) bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian Layata dan 

Setiawan (2014) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
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wajib pajak badan. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah : 

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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