
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada 

tahun 1980 . Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa 

manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan 

segala informasi yang tersedia. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat 

menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku. Ajzen (1980) mengemukan bahwa niat seseorang dipengaruhi 

oleh dua penentu utama yaitu: 

a. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

b. Norma subjektif, merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai 

harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain 

dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. 

 

2. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan 

target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka 

penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. 

Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah 

seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 
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selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, 

wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di 

bidang perpajakan oleh (Amin,2013). 

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau 

membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha 

sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan 

perpajakan lainnya.Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang 

paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, 

karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan 

kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2010) mengatakan bahwa 

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di 

mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. 

Menurut Devano dan Rahayu (2006) mengemukakan bahwa wajib 

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi ketentuan 

undang-undang perpajakan serta melaksanakan kewajiban 

perpajakanya sesuai aturan yang berlaku. 

 

3. Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang-undangan 
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perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan 

patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat 

akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, 

(Devano dan Rahayu, 2006) 

Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 

2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang 

tertuang dalam pasal 39 dan 39A. Berikut ini bunyi pasal 39, yaitu: 

a. Setiap orang yang dengan sengaja: 

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap. 

5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 29. 
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6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

7. Tidak menyelengarakan pembukuan atau pencatatan di 

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 

buku, catatan atau dokumen lain. 

8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk 

hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online 

di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11). 

9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 

paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 

banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

b. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali 

menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, 

terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang 

dijatuhkan. 
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c. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak 

pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan 

surat pemberutahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 

melakukan kompensasi pajak atau mengkreditkan pajak, dipidana 

dengan pidana penjara palingsingkat 6 bulan dan paling lama 2 

tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan 

dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan 

dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 

 

Kemudian di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal, 

yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang 

dengan sengaja: 

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti 

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya. 
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2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling 

sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan bukti setoran 

pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur 

pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, 

dan/atau bukti setoran pajak. 

 

4. Persepsi Penggunaan Anggaran Pajak 

Dalam penggunaan anggaran perpajakan masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui pengelolaan anggaran pajak menurut 

Brotodihardjo (2013) belum banyak diketahui oleh masyarakat pada 

umumnya sehingga banyak yang menganggap tidak terdapat manfaat 

dalam membayar pajak. Bagaimanapun juga, uang pajak tersebut 

digunakan untuk kepentingan masyarakat, hanya tidak mudah 

ditunjukan, apalagi secara perorangan. 

Menurut Ekonom UGM Mudrajad Kuncoro, hasil penerimaan 

pajak yang merupakan sumber utama dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta daerah (APBN/APBD) hanya menyumbang 7 

persen terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, ekonomi 

Indonesia justru ditopang oleh konsumsi dan investasi. 
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Diungkapkannya bahwa penerimaan pajak yang masuk ke APBD 

dan APBN tidak banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh 

masyarakat Indonesia. "Di banyak daerah, 58 persen dana APBD 

dihabiskan untuk aparatur pemerintahan. Bahkan, bagi daerah 

pemekaran, 95 persen dana APBD untuk aparatur," ucap Guru Besar 

Ekonomi UGM itu saat menjadi salah satu panelis dalam seminar 

nasional Dinamika Perpajakan Nasional 'Antara Idealisme dan Realita' 

di Graha Sabha Pramana UGM, di Yogyakarta, Kamis, 19 April 2012. 

Wajar jika masyarakat marah dan kecewa.Tapi salah alamat jika 

karena itu, masyarakat kemudian marah dan kecewa kepada Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Dan yang lebih memprihatinkannya lagi jika 

malah mogok tidak mau bayar pajak. Pertama yang mesti harus 

dipahami oleh semua rakyat Indonesia bahwa yang mengalokasikan 

penggunaan uang pajak 58% hingga 95% untuk aparatur negara bukan 

wewenang DJP tapi adalah tugas pokok, fungsi dan wewenang 

Kementerian Negara PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA), dan instansi-instansi teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah 

terkait, dengan persetujuan DPR dan DPRD. 

Jalan-jalan yang berlubang, jembatan yang rusak, tilpun umum 

yang tidak berfungsi, dan prasarana-prasarana publik lainnya yang 

tidak sebaik negara-negara maju di Eropa Barat, Jepang, Australia dan 

Amerika bukan karena uang pajaknya dikorup oleh pegawai DJP, tapi 

karena uang pajak yang langsung masuk ke APBN dan APBD, melalui 
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Kas Negara itu, tidak banyak dialokasikan untuk membangun, 

memperbaiki dan memelihara prasarana-prasarana publik, namun lebih 

banyak dihabiskan untuk biaya-biaya pejabat-pejabat pusat dan daerah 

atas persetujuan DPR/DPRD. Maka tidak lah mengherankan jika 

terlihat melalui media-media massa terdapat banyak pejabat-pejabat 

eksekutif dan legislatif, di pusat dan di daerah-daerah, menikmati 

fasilitas-fasilitas mewah tapi pembangunan, perbaikan dan 

pemeliharaan prasarana-prasarana publik, terutama di daerah-daerah, 

sangat minim bahkan hingga kondisinya sangat memprihatinkan 

sekali. 

Penyalahgunaan hasil penerimaan pajak itu semua bukan salah 

DJP.Tugas dan wewenang yang diamanahkan negara dan Undang-

Undang kepada DJP hanyalah mengadministrasikan penghimpunan 

penerimaan negara dari sektor pajak.DJP samasekali tidak punya 

wewenang untuk mengelola penggunaan pajak itu. Yang bertugas dan 

berwenang untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi 

penggunaan APBN, yang 70% lebih berasal dari pajak, bukan DJP 

melainkan DJA berkoordinasi dengan Kementerian Negara 

PPN/Bappenas, instansi-instansi teknis Kementerian/Lembaga 

Pemerintah terkait lainnya dengan persetujuan DPR atau DPRD untuk 

persetujuan perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian 

penggunaan APBD. 
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Kedua, perlu diketahui, dipahami dan diingat oleh seluruh 

masyarakat Indonesia bahwa DJP hanya berwenang memungut Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi Bangunan 

(PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Migas (PBB 

sektor P3). Sedangkan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB 

sektor P2) dialihkan menjadi pajak daerah secara bertahap paling 

lambat hingga tanggal 31 Desember 2013.Sehingga mulai 2014, PBB 

sektor P2 bukan lagi wewenang DJP melainkan wewenang Pemerintah 

Daerah (Pemda). Pajak-pajak diluar PPh, PPN, PPnBM dan PBB 

sektor P3, seperti: BPHTB, pajak restoran, pajak warteg, pajak 

billboard, pajak parkir, pajak jalan, pajak kendaraan, dan pajak-pajak 

lainnya adalah kebijakan Pemda setempat, bukan di bawah 

administrasi DJP sehingga bukan tanggungjawab DJP. 

5. Pembukuan dan Pencatatan 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data daninformasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumah 

harga perolehandan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporanlaba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut (Mardiasmo, 2011). Sedangkan 

pencatatan adalah pengumpulandata secara teratur tentang peredaran 

bruto (omset) sebagai dasar untuk menghitung Pajak (Budi,2013). 
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Menurut Alm (1991) yang menyatakan semakin tinggi tarif pajak 

orang cenderung mengecilkan penghasilan/pendapatan yang 

dilaporkannya sehingga semakin besar pendapatanya maka cenderung 

semakin patuh.Hutagaol(2007) Wajib pajak yang memiliki 

penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang 

berpenghasilan rendah. 

a. Pembukuan 

alam pasal 1 angka 26 Udang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

pembukuan adalah suatu proses pencatatn yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta 

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. 

b. Pencatatan 

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang 

peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk 

menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan 

yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang 

bersifat final. 
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6. Pelayanan Pegawai Pajak 

 Menurut Sumadi (2005), kualitas adalah keseluruhan ciri–ciri dan 

karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan yang telah ditentukan atau 

yang telah bersifat laten. Menurut Supadmi (2009), secara sederhana 

kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara–cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan (Boediono 2003). 

 Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang 

diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja 

aktual dari seatu penyedia layanan (Parasuraman dkk, 1985). Agustini 

(2008) menyatakan, adanya lima dimensi yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas jasa pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Bukti langsung (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, 

perlengkapan, dan komunikasi. 

2. Keandalan (reliability) merupakan kemampuan para petugas pajak 

dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan 

memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) merupakan karakteristik kecocokan 

dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk 
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membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

4. Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari 

risiko, bahaya atau keragu–raguan.Jaminan (assurance), yaitu 

mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh petugas pajak bebas dari risiko, bahaya atau keragu–

raguan. 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Adapun tolak ukur dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

tabel berikut menunjukan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Variabel yang 

digunakan 

Alat 

analisis 

Hasil 

1 Susilawati 

dkk.,(2013) 

Variabel bebas adalah 

kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak, 

sanksi perpajakan dan 

akuntanbilitas pelayanan 

publik. Variabel terikat 

adalah kepatuhan wajib 

pajak. 

Regresi 

Linear 

berganda 

Kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak, sanksi 

perpajakan dan akuntabilitas 

pelayanan publik berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib 

pajak. 

2 Rajiman, 

(2014) 

Variabel bebas adalah 

Faktor-faktor.Variabel 

terikat kepatuhan wajib 

Regresi 

Berganda 

Faktor Pengetahuan, Faktor 

Perilaku Penggunaan 

Anggaran, Faktor Pendapatan, 
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pajak di Surabaya Faktor Sanksi berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

di surabaya. 

3 Gede dkk., 

(2014) 

Variabel bebas adalah 

Kesadaran wajib pajak, 

sosialisasi perpajakan, 

dan kualitas pelayanan 

Variabel Terikat 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak 

PKB dan BBNKB pada 

kantor Bersama 

SAMSAT Denpasar 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Kesadaran wajib pajak, 

sosialisasi perpajakan, dan 

kualitas pelayanan secara 

serempak berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak PKB dan 

BBNKB pada kantor Bersama 

SAMSAT Denpasar 

4 Winerungan, 

(2013) 

Variabel bebas adalah 

Sosialisasi perpajakan, 

pelayanan fiskus dan 

sanksi perpajakan, 

Variabel terikat adalah 

kepatuhan wpop di 

KPPManado dan KPP 

Bitung 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Sosialisasi perpajakan, 

pelayanan fiskus dan sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Manado dan KPP 

Pratama Bitung 

5 Dicriyani 

dkk., 

(2016) 

Variabel bebas adalah 

Kualitas pelayanan dan 

pengetahuan perpajakan 

pada perilaku kepatuhan 

wajibPajak dengan niat 

sebagai pemoderasi 

Regresi 

Moderasi 

1). Kualitas pelayanan pajak 

tidak berpengaruh pada 

perilaku kepatuhan WP. 

2). Pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif pada 

perilaku kepatuhan WP. 

6 Arisandi, 

(2017) 

Variabel bebas adalah 

Pemahaman wajib pajak, 

kesadaran wajib 

Pajak dan sanksi pajak, 

Variabel terikat adalah 

kepatuhan wajib 

Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan 

Bisnis online di 

pekanbaru 

Regresi 

Linear 

Berganda 

1). Pemahaman wajib pajak  

berpengaruh signifikan pada 

WP orang pribadi yang 

melakukan kegiatan 

Bisnis online di pekanbaru. 

2). Kesadaran wajib 

Pajak tidak berpengaruh pada 

WP orang pribadi yang 

melakukan kegiatan 

Bisnis online di pekanbaru. 

3). Sanksi pajak berpengaruh 

signifikan pada WP orang 

pribadi yang melakukan 

kegiatan 

Bisnis online di pekanbaru. 

7 Tiraada, 

(2013) 

Variabel bebas adalah 

Kesadaran perpajakan, 

sanksi pajak, sikap 

fiskus terhadap 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Kesadaran Perpajakan, Sanksi 

Pajak dan Sikap fiskus 

memiliki pengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di 
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kepatuhan WPOP di 

Kabupaten Minahasa 

Selatan 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

8 Sanjaya, 

(2014) 

Variabel bebas Kualitas 

pelayanan, kewajiban 

moral dan sanksi 

perpajakan, variabel 

terikat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar 

pajak hotel. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Kualitas pelayanan, kewajiban 

moral, dan sanksi perpajakan 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan secara 

statistik pada kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak 

hotel di Dinas Pendapatan Kota 

Denpasar. 

9 Putri dkk., 

(2014) 

Variabel bebas 

Pengetahuan sanksi 

perpajakan, permintaan 

kredit 

Bank, pembukuan atau 

pencatatan, pelayanan 

pegawai pajak 

(fiskus), Variabel terikat 

kepatuhan wajib pajak 

sektor UMKM 

Sepanjang jalan 

malioboro 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1). Variabel Pengetahuan 

sanksi perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak sektor 

UMKM sepanjang jalan 

Malioboro. 

2). Variabel Permintaan Kredit 

Bank berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

sektor UMKM 

sepanjang jalan Malioboro. 

3). Variabel Pembukuan atau 

Pencatatan berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

sektor 

UMKM sepanjang jalan 

Malioboro. 

4). Variabel Pelayanan 

Pegawai Pajak (Fiskus) 

berpengaruh negatif terhadap 

kepatuhan wajib pajak sektor 

UMKM sepanjang jalan 

Malioboro. 

10 Pranata, 

2015 

Variabel bebas sanksi 

perpajakan, kualitas 

pelayanan dan 

kewajiban moral, 

variabel terikat 

kepatuhan wajib pajak 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Sanksi perpajakan, Kualitas 

pelayanan, Kewajibanmoral 

berpengaruhpositif pada 

kepatuhan wajib pajakdalam 

membayar pajak restoran di 

Dinas Pendapatan Kota 

Denpasar. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian sebelumnya serta 

permaslah yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk 

merumuskan hipotesis, berikut disajikan model penelitian yang dituangkan 

dalam gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

Pengetahuan  Sanksi 

Perpajakan (X1) 

Persepsi Penggunaan 

Anggaran Pajak (X2) 

Pembukuan atau 

Pencatatan Pendapatan 

(X3) 

Pelayanan Pegawai Pajak 

(X4) 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

VariabelDependen 

Variabel Independen 

H (+) 

H(+) 

H (+) 

H (+) 
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C. Hipotesis 

1. Pengaruh Pengetahuan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Dalam teori Theory of Reasoned Action (TRA) Sebelum individu 

melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai 

hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang 

bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak 

melakukannya (sikap). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan 

pengetahuan sanksi perpajakan karna apabila ketika individu tersebut 

membayar pajak akan memperoleh hasil tidak dikenai denda ataupun 

sanksi. Dalam penelitian Susilowati (2013), Putri dkk (2014) dan Pranata 

(2015) mengemukakan bahwa pengetahuan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H1 : Pengetahuan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadapp 

kepatuhanwajib pajak 

 

2. Pengaruh Persepsi Penggunaan Anggaran Pajak Dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam teori Theory of Reasoned Action (TRA) Persepsi yang baik 

dari wajib pajak mengenai persepsi penggunaan anggaran pajakakan 

membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan 

dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam 

pembangunan di wilayahnya. Dalam penelitian Rajiman (2013) faktor-
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faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satuya adalah 

perilaku penggunaan anggaran, kemudian dalam penelitian Hutagaol dkk 

(2007) dan Brotodihardjo (2013) menyatkan bahwa perilaku penggunaan 

anggaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H2 :Persepsi penggunaan anggaran pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

 

3. Pengaruh Pembukuan atau Pencatatan Pendapatan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam teori Theory of Reasoned Action (TRA) Relevansinya 

dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku 

patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan 

juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh 

pajak. Hal ini dapat dikatakan relevan karna apabila dengan adanya 

pembukuan atau pencatatan pendapatan, orang  memiliki bukti potong 

yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang 

dibayarkan. Rajiman (2014), Hutagaol dkk (2007) dan  mengemukakan 

bahwa pencatatan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

H3 : Pembukuan atau pencatatan pendapatan berpengaruh Positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 
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4. Pengaruh Pelayanan Pegawai Pajak dengan Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Dalam teori Theory of Reasoned Action (TRA) yaitu ketika 

individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal 

dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku 

seseorang tersebut (norma subjektif). Hal tersebut relevan dengan 

pelayanan pegawai pajak (fiskus). Dengan pelayanan yang baik dari 

pegawai pajak, kemudahan yang didapat dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan melalui sistem yang modern, akan memberikan persepsi yang 

baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan 

memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Adapun 

penelitan yang mendukung hipotesis ini yaitu menurut Gede (2014), 

Dicriyani dkk (2016) dan Pranata (2015) yang mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan pegawai pajak berpengaruh posotif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

H4 :Pelayanan pegawai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak 
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