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Abstrak 

Pajak dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak. Di indonesia kepatuhan wajib pajak masih terhitung 

rendah, maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pribadi.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak pribadi. Adapun fator-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak pribadi adalah sanksi pajak dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen 

dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, sedangkan variabel dependen pada 

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Penelitian ini menggunakanan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib 

pajak orang pribadidikantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewah yogyakarta. 

Total responden pada penelitian ini berjumlah 250 wajib pajak. Pengujian statistik dalam 

penelitian ini berupa persamaan simultan (simultaneous equation model) yang akan dibantu 

menggunakan  software SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa semua 

variabel pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, 

Kesadaran Wajib Pajak 

 

Taxes levied by the government is useful for the financing and implementation of 

government and development. Tax compliance is indispensable for optimizing tax revenue. In 

Indonesia taxpayer compliance is comparatively low, and therefore need to know what 

factors that influence the personal tax compliance. 

 This study aims to determine the factors that influence personal tax compliance. The 

Fator factors that affect personal tax compliance is sanctioned taxes and taxation 

understanding. In addition other factors affecting tax compliance is mandatory awareness of 

personal tax. Through this research we will get a draft proposal of a model to determine the 

factors that affect personal tax compliance. The study can be used as a source or reference 

for other researchers who are interested in conducting a study similar to the study. In 

addition, through this study may be used as a reference in the subsequent decision-making in 

order to improve tax compliance and therefore contributes to tax revenues, 

Keywords: Taxpayer Compliance Personal Tax Penalties, Understanding Taxation 
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PENDAHULUAN 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima 

pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sumber penerimaan yang 

potensial dan dominan dalam struktur APBN. Sejak reformasi perpajakan, sistem 

pemungutan pajak di Indonesia berubah dari semula official assessment system menjadi self 

assessment system. Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, Pemerintah berharap agar kesadaran 

dan kepatuhan wajib pajak meningkat dalam menyetorkan pajaknya dengan penerapan self 

assessment system (Tresno, 2014). 

Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak 

Indonesia per 2016, dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak 

membayar pajak, tetapi dari jumlah itu hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sedangkan jumlah wajib pajak badan yang tercatat di Direktorat Jenderal 

Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 

466 ribu badan usaha yang membayar pajak (Gunarso, 2016). 

Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih terhitung rendah, maka dari itu 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi, maka  perlu diketahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pribadi. Menurut gunarso (2016) sanksi perpajakan 

merupakan suatu alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika wajib pajak 

tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan nya yang harus dilaksanakan maka diberlakukan 

nya sanksi pajak, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak  patuh terhadap 

kewajiban pajak. Faktor Selanjutnya adalah pemahaman  perpajakan salah satu faktor yang 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pamuji (2016) menjelaskan 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 sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan disini adalah segala hal yang berkaitan 

dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen pajak dapat dimengerti dengan benar dan 

dapat melaksanakan apa yang telah dipahami nya. 

Faktor lainya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. 

Menurut winda (2015) kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk 

memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani dengan 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. Selanjutnya 

Putri dan Setiawan (2014) menjelaskan terdapat beberapa bentuk kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan 

pada negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan 

membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran 

bahwa pajak telah ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dilakukanya penelitian untuk  mengetahui 

pengaruh sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak pribadi. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan usulan 

rancangan model untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

pribadi. 
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KAJIAN TEORI 

Teori Atribusi 

Menurut Dayakisni (2016) atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah 

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

sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu memahami penyebab perilaku 

dan merupakan mediator penting bagi reaksi individu terhadap dunia sosial. 

Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu 

setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. 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 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. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang 

mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya 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 & Lely, 2018)   

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

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

Pendahuluan Kelebihan Pajak bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 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 tahun terakhir.  

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib 

pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk 

masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.  

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

publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian 

sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi. 

 

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 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 
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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.  

 

Pemahaman Perpajakan 
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.  

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang 

timbul karena adanya 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). 

 

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. Menurut Ariesta (2017) 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. 

 

USULAN MODEL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan berbagai kajian literatur yang mendalam, dapat disimpulkan faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, diantaranya sanksi pajak, 

pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil kajian maka dapat 

diusulkan rancangan model penelitian faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Usulan model faktor- faktor yang berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Usulan Model Penelitian 

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 
Menurut Adinata dan Supadmi (2016) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan terjadi jika 

adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau 

perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan 

untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. 

Penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak 

diberikan agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajaknya.  

wajib  pajak akan patuh karena memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak 

merugikan, semakin tidak patuh maka semakin besar terkena sanksi. Kesadaran wajib pajak 

ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Didukung oleh hasil penelitian Mutia (2014) yang menunjukkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak 
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, 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. Semakin tinggi pemahaman wajib 

pajak maka tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana 

cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan 

batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Johanes, 2017). Didukung 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 kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Adinata dan Supadmi (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan 

keadaaan mengetahui dan mengerti perihal pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak atas 

fungsi perpajakan untuk pembiayaan negara yang sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, hingga saat ini 

kesadaran masyarakat membayar pajak tidak mencapai target sebagaimana yang diharapkan. 

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 akan kewajibanya 

sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan membayar kewajibanya dengan suka rela tanpa 
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paksaan. Sehingga Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 

Penelitian yang dilakukan Asbar, dkk. (2014) tentang 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. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan bagi kepatuhan wajib pajak orang  pribadi 

 

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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, wajib pajak akan takut menghindar dari pembayaran pajak, 

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

Kekhawatiran wajib pajak atas Sanksi pajak akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk 

membayar pajak. 

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  telah dibuktikan oleh beberapa 

penelitian terdahulu.  Penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk. (2017) tentang 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. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh 

signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga 

didukung oleh hasil penelitian Siregar (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib 

pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.  

 

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Putri dan Setiawan (2017) pemahaman perpajakan adalah  proses dimana wajib 

pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar 

pajak. 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. Semakin paham wajib pajak tentang 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, dkk. (2017) tentang pengaruh 

pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran 

pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
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di KPP Pratama Manado. Masruroh dan Zulaikha (2013) juga menunjukkan bahwa tingkat 

pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

Melalui desain penelitian akan disusun urutan pilihan pengambilan keputusan 

(Sekaran, 2014). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

survei melalui penyebaran kuesioner di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

Obyek Penelitian 
Obyek penelitian yaitu karakterisitik tertentu yang terdiri dari nilai, skor ataupun ukuran 

yang berbeda pada setiap unit ataupun indivindu yang berbeda, atau sebuah konsep yang 

diberi lebih dari satu nilai (Indriantoro, 2014). Adapun obyek penelitian ini yaitu Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan, dalam rangka membuktikan 

hipotesis yang telah ditetapkan, maka diperlukan teknik atau metode pengumpulan data yang 

tepat dalam arti dapat dipertanggungjawabkan data yang diperoleh betul-betul akurat, benar, 

dan tidak menyeleweng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey 

dengan alat pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner. Angket adalah suatu salah satu 

alat bantu yang dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode survey (Hadi, 2015). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan 

software SmartPLS. PLS adalah salah satu metode penyelesaian Struktural Equation 

Modeling (SEM) yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. 

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan 

antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten 

sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Dikemukakan oleh 

Wold (dalam Ghozali, 2012) PLS merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak 

didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate 

(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model 

yang sama), sampel tidak harus besar 

 

Model Pengukuran atau Outer Model 
Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur 

oleh kuesioner tersebut.  Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan 

yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu 

melalui Uji validitas  convergent validity, average variance extracted (AVE), dan 

discriminant validity. 

 

Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dapat dilakukan melalui composite reliability, suatu variabel dapat dikatakan 

reliabel ketika memiliki nilai composite reliability ≥ 0,7 

Sumber : (Sekaran, 2014)  
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Model Struktural atau Inner Model 
Pengujian Inner model dilakukan untuk mengetahui , hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan 

nilai r-square dari model penelitian yang telah dibangun. Sumber : (Ghozali, 2012) 

 

KESIMPULAN 

Kepatuhan wajib pajak merupakan menjadi hal sangat diperlukan dalam penerimaan 

pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi harus diketahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sebagai alat atau jaminan 

wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakanya, sanksi akan diberlakukan jika wajib 

pajak menghindari kewajibanya. Selain penerapan sanksi, pemahaman akan perpakajan 

menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman 

yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Kesadaran wajib pajak juga 

salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. 

 Melalui penelitian ini diusulkan model rancanganyang berisikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu referensi atau rujukan, bagi penelitian lain yang berminat melakukan 

kajian yang sama dengan penelitian ini. Selain itu penelitian diharapkan menjadi umpan balik 

mengenai kepatuhan wajib pajak serta mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, penerapan 

sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. 

 

SARAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui 

penyebaran kuesioner. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan faktor-faktor 

lainya misalnya kualitas pelayanan, atau faktor-faktor lainya yang benar-benar membuktikan 

dan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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