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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Atribusi  

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider (1958). Menurut 

Heider, atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau 

pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri 

sendiri, dengan cara mengumpulkan dan memadukan potongan–potongan 

informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab–

sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu 

berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara–cara 

tertentu. Misalkan ada seseorang melakukan pencurian. Sebagai manusia yang 

ingin mengetahui penyebab kenapa dia sampai berbuat demikian. 

Menurut Johanes (2017) untuk menentukan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan digunakan pendekatan teori atribusi yang 

sebagaimana dikemukakan oleh Heider (1958) berawal dari tulisannya yang 

berjudul “Native Theory of Action”, yaitu suatu kerangka kerja konseptual yang 

digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku 

seseorang. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu memahami 

penyebab perilaku, serta sebagai mediator penting bagi reaksi individu terhadap 

dunia sosial.  

Atribusi terdiri dari 3 dimensi yaitu: 1) lokasi penyebab, masalah pokok yang 

paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau 

tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal (hal ini disebut sebagai atribusi 
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internal) atau kekuatan eksternal (atribusi eksternal). 2) stabilitas, dimensi sebab 

akibat yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari 

suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Stabilitas 

mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. 3) 

pengendalian, dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab 

dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu (Johanes, 

2017). Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat 

menjelaskan berbagai faktor yang memang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak, seperti yang terdapat model yang dibangun dalam penelitian ini. Melalui 

teori ini, kepatuhan wajib pajak dapat dihubungkan dengan sikap seorang wajib 

pajak untuk memberikan berbagai penilaian tersendiri terhadap pajak itu sendiri 

2.2 Konsep pajak 

Menurut Mahdi dan Ardiati (2017) pajak adalah iuran atau kontribusi wajib 

yang diberikan wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang sifatnya 

memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan 

imbalan atau manfaat secara langsung dan uang kontribusi ini kemudian akan 

digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan suatu negara dalam rangka untuk 

memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Selanjutnya menurut, Resmi 

(2013) terdapat ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut: 

1. pajak dilaksanakan dan dipungut atas dasar Undang-Undang dan aturan 

pelaksanaanya yang berlaku 

2. wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan kontraprestasi 

atau manfaat secara langsung dari pemerintah 

3. pajak dalam suatu negara dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah 

4. pendapatan diperoleh dari pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. 
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Pajak suatu kontribusi yang sangat penting pada suatu negara untuk 

kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa sesuai peraturan dan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi (2013) terdapat dua fungsi utama pajak, 

yaitu: 

1. Fungsi anggaran (Budgetair) artinya bahwa pajak memiliki fungsi sebagai 

salah satu sumber utama penerimaan suatu negara guna membiayai semua 

pengeluaran dari negara tersebut, baik untuk membiayai pengeluaran yang 

rutin maupun pengeluaran dalam rangka untuk pembangunan. 

2. Fungsi mengatur (Regular) artinya pajak digunakan sebagai alat mengatur 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai 

berbagai tujuan tertentu lainya di luar bidang keuangan. 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara 

dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang 

untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal.  

Menurut Pohan (2016) kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan 

timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan 

tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. 

Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu 

tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Pohan (2016) menyatakan bahwa wajib 

pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman 
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yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar 

aturan pajak. Konsekuensinya, penegakan kepatuhan pajak dengan baik bisa 

mengalami kegagalan. Selanjutnya, Pohan (2016) menyatakan bahwa terdapat dua 

strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan 

komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang 

terbaik (make it easy) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan 

bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya 

dengan benar (assist to comply).  

Sari (2017) menyatakan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan 

penciptaan iklim perpajakan (yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak) yang bercirikan: 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU 

Perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan benar; 3) Menghitung pajak dengan 

jumlah yang benar; 4) Membayar pajak tepat pada waktunya 

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib 

pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan 

seluruh hak nya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan karena 

ketidakpatuhan wajib pajak adalah salah satu upaya penghindaran pembayaran 

pajak. Tingginya tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap 

anggaran belanja negara. (Gusti dan Lely, 2018)   

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak yaitu perilaku seorang wajib pajak dalam mematuhi seluruh 

kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu 
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pada peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi Heider 

dihubungkan dengan pernyataan Pohan, disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan 

wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi/hukuman, kesadaran, dan pemahaman. 

Perilaku kepatuhan wajib pajak yang timbul karena pemahaman dan kesadaran 

merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh atribusi internal karena merupakan 

sikap dan sifat yang muncul dari dalam diri seseorang sedangkan perilaku 

kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi eksternal atau yang 

dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan di luar diri wajib pajak adalah sanksi 

pajak dan pelayanan fiskus/petugas pajak.  

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada Pasal 1 Ayat 1 

yaitu Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

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

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 

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

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan 

4. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang 

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

 

2.4 Penerapan Sanksi Pajak 

Menurut pendapat Ariesta (2017) sanksi perpajakan adalah suatu jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/ditaati/dipatuhi para wajib pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan 
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agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak 

akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih 

banyak merugikannya (Jatmiko, 2016). Suatu peraturan dapat dikatakan ideal 

dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada 

mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. Undang-undang ketentuan umum 

perpajakan juga telah menerapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya 

kepada wajib pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) yang terlihat 

misalnya pejabat selain pajak atau kuasa.  

2.4.1 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan  

a. Sanksi Administrasi  

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi administrasi merupakan pembayaran 

kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi 

administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang 

bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian 

terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak 

yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran 

administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. 

Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa 

denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan. 

b. Sanksi Pidana  

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pidana merupakan siksaan atau 

penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum 

yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi Pidana merupakan 
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upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. 

Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu 

tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau keaalpaan, atau 

dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang 

mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian.  

2.5 Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar 

sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap 

Negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar 

maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah 

menarik pembayaran pajak 1% dari omset kepada pengusaha yang memiliki 

omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan 

dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan 

peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) tersebut. Disamping itu juga, belum ada aturan peralihan 

dari pajak penghasilan (PPh) biasa menjadi pajak UMKM (Josephine dan 

Retnaningtyas, 2013). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Pemahaman dapat diartikan 

sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.  Wajib pajak yang 

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 

pajak yang tidak taat.  Menurut Soemitro (2010) tingkat pemahaman pajak dilihat 

dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya 
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undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk 

menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai 

kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-

undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai 

pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pengetahuan dan 

pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak (Resmi, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman 

merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan 

seseorang individu dan sejauh mana individu tersebut dapat mengerti dengan 

benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Ongkowijoyo (2010) 

berpendapat, yang menjadi masalah utama perpajakan adalah minimnya 

pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibanya sebagai wajib pajak. 

Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self 

assessement system, karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan 

tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. 

2.6 Kesadaran Wajib Pajak 

 Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam pengumpulan dari 

masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan 

perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 
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(Jatmiko, 2016). Menurut Ariesta (2017) bahwa kesadaran wajib pajak adalah 

suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan 

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi 

kesadaran wajib pajak maka pemahaman pelaksanaan kewajiban perpajakan 

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sari, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak 

merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak melakukan kewajiban pajak, dengan 

benar dan sukarela.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Masruroh dan 

Zulaikha 

(2013) 

Pengaruh 

Kemanfaatan 

Npwp, 

Pemahaman 

Wajib Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi Empiris 

pada WP OP 

di Kabupaten 

Tegal) 

Independen 

1. Kemanf

aatan 

NPWP 

2. Pemaha

man 

Wajib 

Pajak 

3. Kualitas 

Pelayana

na 

4. Sanksi 

Perpajak

an 

 

Dependen 

1. Kepatuh

an Wajib 

1. Pemahaman wajib 

pajak secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

2. Kemanfaatan NPWP, 

kualitas pelayanan 

dan sanksi 

perpajakan secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 



17 
 

 

No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pajak 

2 Asbar 

(2014) 

Pengaruh 

tingkat 

kepuasan 

pelayanan, 

pemahaman 

perpajakan, 

keadilan 

perpajakan, 

sanksi 

perpajakan dan 

kesadaran 

perpajakan 

terhadap 

tingkat 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

pada kpp 

pratama 

senapelan 

Pekanbaru 

Independen 

1. Tingkat 

kepuasa

n 

layanan 

2. pemaha

man 

perpajak

an 

3. keadilan 

perpajak

an 

4. Sanksi 

perpajak

an 

5. kesadara

n 

perpajak

an 

 

Dependen 

1. kepatuha

n wajib 

pajak 

orang  

pribadi  

1. Bahwa kepuasan 

layanan, 

pemahaman, 

keadilan, sanksi 

pajak memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang  pribadi  

2. Kesadaran memiliki 

pengaruh positif dan 

tidak signifikan bagi 

kepatuhan wajib 

pajak orang  pribadi. 

 

3 Mutia (2014) Pengaruh 

Sanksi 

Perpajakan, 

Kesadaran 

Perpajakan, 

Pelayanan 

Fiskus, Dan 

Tingkat 

Pemahaman 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Studi Empiris 

pada Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi yang 

Independen 

: 

1. Tingkat 

pemaha

man  

2. Kesadar

an Pajak 

3. Sanksi 

Perpajak

an 

4. Pelayana

n Fiskus 

 

Dependen : 

1. Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

1. Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

2. Kesadaran 

perpajakan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

3. Pelayanan fiskus 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

4. Tingkat pemahaman 

berpengaruh 
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No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

terdaftar di 

KPP Pratama 

Padang) 

Orang 

Pribadi 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

 

 

 

4 Notohatmodjo 

(2014) 

Pengaruh 

Pemahaman, 

Kesadaran 

Perpajakan, 

Pelayanan 

Fiskus dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Studi di 

Wilayah Kerja 

KPP Pratama 

Tigaraksa) 

Independen 

: 

1. Tingkat 

pemaha

man  

2. Kesadar

an Pajak 

3. Sanksi 

Perpajak

an 

4. Pelayana

n Fiskus 

 

Dependen : 

1. Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

1. Kemampuan 

persamaan regresi ini 

untuk menjelaskan 

besarnya Variabel 

Pemahaman Wajib 

Pajak, Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Pelayanan Fiskus dan 

Sanksi Pajak 

memberikan 

kontribusi sebesar 

61,4% terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak, sementara 

38,6% Kepatuhan 

Wajib Pajak 

dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak 

terangkum dalam 

penelitian 

5 Adinata dan 

Supadmi 

(2016) 

Pengaruh 

Kesadaran, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Sanksi Dan 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan Pada 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Hotel 

Independen 

1. Kesadar

an 

2. Kualitas 

pelayana

n 

3. Sanksi 

4. Pemaha

man 

Peratura

n 

Perpajak

an 

 

Dependen 

1. Kepatuh

an Wajib 

1. Kesadaran wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan, sanksi 

pajak dan 

pemahaman 

peraturan perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

kepatuhan wajib 

pajak hotel di 

Kabupaten 

Klungkung. 
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No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

pajak 

6 Agustiningsih 

(2016) 

Pengaruh 

Penerapan E-

Filing, Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan 

Dan Kesadaran 

Wajib Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak Di 

Kpp Pratama 

Yogyakarta 

Independen 

1. Penerap

an E-

Filling 

2. Tingkat 

pemaha

man 

Perpajak

an 

3. Kesadar

an Wajib 

pajak 

 

Dependen 

1. Kepatuh

an wajib 

pajak 

1. Penerapan e-filing 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan 

nilai koefisien 

determinasi 0,454. 

2. Tingkat pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan 

koefisien determinasi 

0,444. 

3. Kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan 

nilaikoefisien 

determinasi 0,621.  

4.  Penerapan e-filing, 

tingkat pemahaman 

perpajakan dan 

kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan 

Nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel 

yaitu 59.820>3,94. 

7 Kirana (2016) Pengaruh 

Penerapan E-

Spt, Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Dan Kesadaran 

Wajib Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen 

: 

1. Penerap

an E-

SPT 

2. Tingkat 

pemaha

man 

perpajak

an 

1. Penerapan e-SPT 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di KPP 

Pratama Wates 

2. Pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 
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No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Badan Dalam 

Melaporkan 

Spt (Di Kpp 

Pratama 

Wates)  

3. Kesadar

an wajib 

pajak 

  

Dependen : 

1. Kepatuh

an Wajib 

Badan 

kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di KPP 

Pratama Wates 

3. Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di KPP 

Pratama Wates 

8 Brata (2017) Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Pelayanan 

Fiskus, dan 

Sanksi Pajak 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

yang 

Melakukan 

Kegiatan 

Usaha dan 

Pekerjaan 

Bebas di Kota 

Samarinda 

Independen 

1. Kesadar

an wajib 

pajak 

2. Pelayana

n Fiskus  

3. Sanksi 

4. Pemaha

man 

Peratura

n 

Perpajak

an 

5.  

Dependen 

2. Kepatuh

an Wajib 

pajak 

orang 

pribadi 

1. Kesadaran wajib 

pajak, dan sanksi 

pajak berpengaruh 

signifikan dan 

mempunyai 

hubungan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Kelayanan fiskus 

memberikan 

pengaruh tidak 

signifikan dan 

mempunyai 

hubungan yang 

negatif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 

9 Herbert (2017) Pengaruh 

Pemahaman 

Wajib Pajak, 

Kesadaran 

Pajak, Sanksi 

Perpajakan 

Dan Pelayanan 

Fiskus 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi Empiris 

Pada Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Yang 

Independen 

: 

1. Pemaha

man 

Wajib 

Pajak 

2. Kesadar

an Pajak 

3. Sanksi 

Perpajak

an 

4. Fiskus 

 

Dependen : 

1. Kepatuh

1. Pemahaman wajib 

pajak, kesadaran 

pajak dan sanksi 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

di KPP Pratama 

Manado 

2. Pelayanan fiskus 

tidak bepengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

di KPP Pratama 
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No 
Penelitian 

sebelumnya 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Terdaftar Di 

Kpp Pratama 

Manado) 

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

Manado. 

10 Putri dan 

Setiawan 

(2017) 

Pengaruh 

Kesadaran, 

Pengetahuan 

Dan 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Kualitas 

Pelayanan Dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

1. Pengeta

huan dan 

pemaha

man 

perpajak

an 

2. Kesadar

an Pajak 

3. Sanksi 

Perpajak

an 

4. kualitas 

layanan 

 

Dependen : 

1. Kepatuh

an Wajib 

Pajak  

1. Kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan 

dan pemahaman 

peraturan perpajakan, 

kualitas pelayanan 

dan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

11 Siregar (2017) Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Dan Sanksi 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Batam. 

 

Independen 

: 

1. Kesadar

an Wajib 

Pajak   

2. Sanksi 

Pajak 

 

Dependen : 

1. Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

1. Kesadaran wajib 

pajak dan sanksi 

pajak secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 

membayar pajak 

pribadi pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Batam 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Herbert (2017) adalah variabel 

dalam penelitian ini adalah sanksi pajan dan pemahaman perpajakanvariabel 

independen, sedangkan  kesadaran wajib pajak adalah variabel intervening, 
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sementara kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen, sedangkan variabel 

yang diteliti oleh Herbert (2017) adalah variabel independen yang terdiri dari 

pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan fiskus serta 

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Selain itu penelitian ini juga berbeda dari penelitian Agustiningsih (2016) 

dimana Agustiningsih (2016) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak 

sebagai variabel independen sementara penelitian ini variabel independen terdiri 

dari sanksi pajak dan pemahaman perpajakkan, sementara kesadaran wajib pajak 

adalah variabel intervening, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib 

pajak pribadi  

Sementara itu dalam penelitian Asbar (2014) variabel yang digunakan adalah 

tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanski 

perpajakan dan kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berbeda dari Asbar (2014), variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen terdiri dari sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, variabel 

intervening yaitu kesadaran wajib pajak sedangkan variabel dependen adalah 

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Asbar (2014) berbeda dari Kirana (2016), 

Siregar (2017), Putri (2014) dan Brata (2017) menjelaskan bahwa variabel 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi. Namun pada penelitian Asbar (2014) menyatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pribadi. Oleh karena itu terdapat perbedaan hasil antara berbagai penelitian 
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terdahulu dan hal tersebut menunjukkan adanya gap atau kesenjangan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang penting untuk diinvestigasi lebih lanjut. 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas di atas 

maka beberapa hipotesis yang dapat ditarik dan dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Teori atribusi suatu proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban 

atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri 

sendiri (Johanes, 2016). Menurut Adinata dan Supadmi (2016) sanksi pajak 

adalah jaminan bahwa ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan 

akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat 

pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi 

perpajakan akan diterapkan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. 

Penerapan sanksi pajak berupa denda administrasi, denda pidana, berupa 

denda penjara, dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak.  Wajib pajak akan sadar 

mengenai kewajibanya akan perpajakan apabila mereka memandang bahwa sanksi 

pajak akan lebih banyak merugikan, semakin mereka menghindari pajak maka 

akan semakin berat terkena sanksi. Dalam penerapan sanksi pajak harus konsisten 

dan berlaku kepada seluruh wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya. 

Hal tersebut sesuai dengan dimensi lokasi penyebab atau faktor lingkungan 

yang mempengaruhi dalam teori Atribusi yang digunakan penulis sebagai 

landasan teori, sanksi pajak suatu faktor eksternal (atribusi eksternal) yang  
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mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak akan 

membuat wajib pajak memilih berperilaku sadar akan kewajiban perpajakanya. 

Semakin tinggi tingkat denda yang diterapkan akan semakin sadar wajib pajak 

dalam membayar pajak. 

Menurut Mutia (2014) sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib 

pajak, begitu juga dengan penelitian Syahputri, Sari, Suwano dan Sinulinnga 

(2014) dan Satiti (2016) menyimpulkan bahwa  sanksi pajak dapat meningkatkan 

kesadaran wajib pajak. Hal tersebut diatas berarti bahwa semakin berat penerapan 

sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka 

semakin tinggi juga kesadaran wajib pajaknya. Dengan demikian berdasarkan 

uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif tehadap kesadaran wajib pajak 

2.8.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Teori atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-

sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. 

(Johanes, 2017). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah 

proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan 

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak 

mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap 

perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.  

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan tinggi akan lebih 

sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dalam hal ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan (KUP) meliputi, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 
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pembayaran, tempat pembayaran, serta denda dan batas waktu pembayaran. 

Sebaliknya jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka 

tingkat kesadaran wajib pajak akan rendah, minimnya pemahaman dan 

pengetahuan akan perpajakan, membuat wajib pajak melalaikan kewajiban 

perpajakanya, karena wajib pajak merasa kalau pajak suatu hal yang merugikan 

wajib pajak.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) tentang 

pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kesadaran 

seorang wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Kirana (2016) yang 

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kesadaran Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan 

wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kesadaran wajib pajak. 

Seorang wajib pajak yang sadar akan perpajakan nya karena wajib pajak memliki 

kemampuan mengenai pemahaman perpajakan. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib 

pajak 

2.8.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Atribusi adalah sebuah proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan 

indivindu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa kita sadari 

(Johanes, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal 
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(atribusi internal) dimana faktor dari diri sendiri yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Menurut Adinata dan Supadmi (2016) kesadaran wajib 

pajak merupakan keadaaan mengetahui dan mengerti perihal pembayaran pajak 

serta melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. 

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan, 

hingga saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak tidak mencapai target 

sebagaimana yang diharapkan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan 

untuk pembiayaan negara yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih 

merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami 

kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulit 

menghitung dan melaporkannya.  

Wajib pajak yang sadar akan fungsi perpajakan untuk pembiayaan negara, 

sadar bahwa pajak salah satu bentuk partisipasi penunjang negara, sadar akan 

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan membayar 

kewajibannya dengan suka rela tanpa paksaan. Sehingga Semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak mengenai perpajakannya akan membuat wajib pajak 

memiliki sifat patuh akan kewajibanya. Penelitian yang dilakukan Herbert (2017), 

menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan menciptakan 

wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakan nya. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 



27 
 

 

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

2.8.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau 

pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri 

sendiri (Johanes, 2017). Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu 

memahami penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi 

individu terhadap dunia sosial. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan 

diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi 

administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi 

berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang 

bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang besifat kejahatan (Sutedi, 2011). 

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa 

sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak 

diterapkan, maka wajib pajak akan takut menghindar dari pembayaran pajak, 

karena semakin wajib pajak menghindar dari pajak, semakin tinggi juga denda 

sanksi pajak yang akan diterima.   

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  telah dibuktikan oleh 

beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2017) Hasil 

penelitian menunjukkan sanksi pajak bepengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Siregar (2017) 
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menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajibanya. Kekhawatiran wajib pajak atas Sanksi pajak akan 

membuat wajib pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian 

diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

2.8.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Atribusi berarti upaya individu untuk memahami penyebab di balik perilaku 

orang lain dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku individu 

sendiri. Menurut Putri dan Setiawan (2017) pemahaman perpajakan adalah  Wajib 

pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan 

yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan SPT. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan 

kemungkinan membuat wajib pajak yang tidak taat, karena walaupun wajib pajak 

tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak 

mampu memenuhi kewajiban perpajakanya karena wajib pajak sendiri tidak 

memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan 

wajib pajak rendah.  

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai 

perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka  semua 

ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh 

wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  Didukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Herbert. (2017) yang menunjukkan bahwa 
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pemahaman wajib pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. begitu 

juga  hasil penelitian Agustiningsih (2016) juga menunjukkan bahwa tingkat 

pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hasil penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) juga menunjukkan 

bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wjaib pajak, maka semakin tinggi juga 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan  dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak  

2.9 Kerangka Pemikiran 

Pohan (2016) menyatakan kepatuhan identik dengan kedisiplinan. 

Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak 

melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari 

luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk 

melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Pohan (2016) 

menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat 

terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk 

menghindar pajak dapat melanggar aturan pajak.  

Sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Menurut pendapat Ariesta (2017) sanksi perpajakan adalah suatu 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
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perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi para wajib pajak. Sanksi pajak dibuat 

dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang 

Perpajakan. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak 

rnempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Menurut pendapat 

Pamuji (2014) bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan 

dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, artinya dalam 

meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan 

yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Menurut Winda (2015) kesadaran wajib pajak merupakan 

sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas dan menyadari 

betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka 

tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat di Gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 




