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ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI 

PERPAJAKAN, HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP  

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  

“(Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Panam  

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau)” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman sistem 

perpajakan, sanksi perpajakan, hukum perpajakan terhadap kepatuhan  dalam 

membayar pajak.  Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang berdomisili di 

panam kecamatan tampan pekanbaru riau. Populasi pada penelitian ini 20.150. 

sample pada penelitian ini adalah 100 pembayar pajak. Pengambilan sample pada 

penelitian ini menggunakan accidental sampling dan menggunakan rumus slovin 

untuk menentukan jumlah sample Analisis data dilakukan dengan model regresi 

linier berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 21.0 Hasil penelitian 

detemukan bahwa kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan dan hukum 

perpajakan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Seluruh 

hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem 

Perpajakan berpengaruh positive terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2) Sanksi 

Perpajakan berpengaruh positive terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3) Hukum 

Perpajakan berpengaruh positive terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak,Sistem Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, Hukum Perpajakan 
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ABSTRAK 

 

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAXATION SYSTEMS, 

TAXATION SANCTIONS, TAXATION LAWS TO TAX  

OBLIGATION COMPLIANCE IN PAYING TAXES  

"(Taxpayer Study on Communities in Panam,  

Tampan District, Pekanbaru, Riau)" 

 

This study aims to examine the effect of understanding the taxation 

system, taxation sanctions, tax law on compliance in paying taxes. This research 

was conducted on people who live in Panam, Pekanbaru, Riau. The population in 

this study was 20,150. The sample in this study was 100 taxpayers. Sampling in 

this study using accidental sampling and using the Slovin formula to determine 

the number of samples Data analysis was performed with multiple linear 

regression models with SPSS software version 21.0 The results of the study found 

that awareness of taxpayers, tax sanctions and tax laws have a direct effect on 

taxpayer compliance.All test results conducted in this study indicate that 1) 

Taxation system has a positive effect on Taxpayer Compliance 2) Taxation 

Sanctions has a positive effect on Taxpayer Compliance 3) Taxation Law has a 

positive effect on Taxpayer Compliance 

 

Key words:  Taxpayer compliance, Taxation System, Taxation Sanctions, 

Taxation Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Penerimaan Pajak didasari atas ketersediaan Wajib Pajak untuk 

menyetorkan kewajibannya, masih banyak polemik yang terjadi sehingga 

menghambat keefektifan pendapatan pajak. Pengenaan pajak mempunyai 

empat fungsi salah satunya  yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau 

budgetair dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang social dan ekonomi (regularent) (Mardiasmo,2003).  

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self assesment 

yang artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 

kewajiban pembayaran pajak. Pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang 

terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Dikutip dari Hana Pratiwi Burhan, (2015). Oleh karenanya setiap WP 

harus memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban nya 

untuk membayar pajak nya, pengetahuan terhadap system perpajakan 

memiliki andil besar dalam meningkatkan pengetahuan nya untuk turut 

berkontribusi menjadi bagian dalam pendanaan negara. Menurut Fermatasari 

(2012) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib 

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk 

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan 
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perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban 

perpajakan. 

Seperti yang disampaikan Nasution (2006) bahwa masih sangat 

rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada 

wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir bahwa sanksi yang 

diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi 

tersebut, terutama sanksi administrasi. 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyatakan penyidik di Kantor 

Wilayah (Kanwil) DJP Riau dan Kepulauan Riau mejemput paksa "AP" 

tersangka kasus pengelapan pajak pada hari Rabu, 18 Desember 2013 di 

Pekanbaru, Riau. Menurut dia tindak pidana perpajakan yang dilakukan "AP" 

wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat alat elektronik 

adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak 

benar yaitu melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sampai 2008, atas perbuatannya tersebut 

diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar. Dia mengatakan 

keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan Ditjen Pajak dalam rangka 

melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan selain itu terungkapnya 

kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera kepada seluruh wajib 

pajak lainnya sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Dengan ketegasan sanksi pajak yang di berlakukan terhadap Wajib 

Pajak yang melakukan penyelewengan dapat menjadi contoh kepada Wajib 
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Pajak lainnya agar lebih patuh dan memberikan kontribusi nya dengan sebaik 

dan sebenar-benarnya. 

Pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama seluruh kepala kantor 

pelayanan pajak (KPP) di wilayah Riau, bertempat di Aula Lantai 4 gedung 

Kantor Wilayah DJP Riau, Pekanbaru (23/5). Rapat koordinasi merupakan 

kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak dalam melakukan evaluasi kinerja dan menyusun rencana kegiatan 

seluruh unit kerja di wilayah provinsi Riau. Hal-hal penting terkait kegiatan 

koordinasi pimpinan DJP Riau yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 

23 dan 24 Mei 2019, antara lain evaluasi terkait kepatuhan formal 

penyampaian SPT Tahunan wajib pajak sampai dengan akhir caturwulan I 

sebesar 67,92 % dari jumlah seluruh wajib pajak yang wajib menyampaikan 

SPT Tahunan sebesar 406.085 wajib pajak. Sedangkan untuk kepatuhan 

material pencapaian penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2019 sebesar 

20,73% dari target penerimaan Tahun 2019 yang harus dihimpun oleh Kanwil 

DJP Riau sebesar 17,72 triliun rupiah. Salah satu yang dapat mempengaruhi 

Keefektifan Pengumpulan Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak (tax 

compliance) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau  dan Kepulauan 

Riau Mengatakan bahwa rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Hingga 6 Desember 2016 hanya sekitar 44%, realiasasi spt tahun ini 

sebesar 377,530. Ternyata masih banyak wp yang tidak melaporkan 

kewajibannya.  
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 Pada tahun 2017, Kepala Kantor DJP Riau menjelaskan bahwa 

penerimaan pajak memang meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 72,67% 

atau setara dengan Rp.12,1 triliun. Namun, pencapaian tersebut masih jauh 

dari target yang telah ditetapkan yakni Rp.16,7 triliun (metrotvnews.com) 

mengenai realisasi SPT Wajip Pajak Orang Pribadi dan Rasio Kepatuhan yang 

terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru, dapat 

dilihat pada Tabel Berikut 

Tabel 1.1 

Realisasi SPT dan Rasio 

Kepatuhan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) Tahun 2014-2017 

No Tahun 

Realisasi SPT  

Rasio Kepatuhan 

WP yang 

terdaftar 

Wp OP yang 

melaporkan 

1 2014 196.425 129.226 65,79% 

2 2015 33.336 61.965 185,88% 

3 2016 232.477 141.878 61,03% 

4 2017 138.528 101.125 72,5% 

Sumber : BPS tahun 2014,2015,2016,2017   

Dengan melihat rasio kepatuhan pajak di Indonesia dari tahun 2014 

hingga 2017 tingkat kepatuhan pajak yang masih jauh dari target yang 

ditentukan peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap hal hal yang 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Dengan perkembangan sistem dan pelayanan di bidang perpajakan 

dimana kita juga harus meningkatkan potensi penerimaan pajaknya karena itu 

penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh 

Pemahaman Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Hukum 
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Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Wajib 

Pajak pada Masyarakat di Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

Riau)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemahaman system perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak ? 

2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak? 

3. Apakah Hukum Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Untuk menganalisis apakah Pemahaman system perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Untuk menganalisis apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Untuk menganalisis apakah hukum perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian 

diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat 

positif bagi : 

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini 

terutama untuk seluruh WP yang membaca penelitian ini. 

2. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

menjadi acuan dan pemahaman untuk WP yang berkontribusi untuk 

penelitian ini, juga sebagai saran untuk meningkatkan potensi yang ada 

agar menunjang pendapatan pemerintah. 

3. Masyarakat,  penelitian ini di harapkan dapat menjadi pencerahan kepada 

WP yang membaca nya untuk dapat berkontribusi dalam pembayaran 

pajak. 

4. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau 

referensi  perluasan penelitian selanjutnya bagi peneliti dimasa datang 

yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan 

pembahasan dalam penelitian ini dapat melakukan penelitian di wilayah 

terpencil yang kurang memahami dan mempunyai kesadaran akan 

pentingnya pajak untuk negara ini.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) 

bab,masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan tentang 

penelitian, penelitian terdahulu, model penelitian dan perumusan 

hipotesis 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi jenis penelitian, jenis-jenis data, sumber data, 

 metode pengumpulan data, analisis data, dan ruang lingkup yang 

 membatasi penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis data, hasil sertapembahasan 

penelitian 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk peneliti 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Pendukung Penelitian 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu :  

 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang  dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang  langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran  umum.” 

 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang 

Perpajakan 

Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah 

sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang 

ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan 

Undang-Undang dan tidak mndapat imblaan secara langsung serta digunakan 

guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. 

UU Perpajakan Nasional 

Pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada 

negara dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluaran. 

2.1.2 Teori Kebangsaan 

Teori kebangsaan, yang di jelaskan jika wajib pajak yang tergolong 

patuh  bahwa dapat mencerminkan dalam diri jiwa wajib pajak telah  



9 

 

 

tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kemaslahatan 

hidup manusia (hutagaol,2006).  

2.1.3 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 

Teori tindakan beralasan  adalah suatu teori yang menjelaskan minat 

seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto,2007). Teori ini 

dikembangkan oleh martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980). Teori tindakan 

beralasan sangat relevan dengan penelitian ini, karena  seseorang dalam 

menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan 

yang berhubungan dengan pembetukan norma subjektif yang memengaruhi 

keputusan perilaku wajib pajak (Imelda,2014). 

 

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Simon James dkk yang dikutip oleh Gunadi (2005) yang dimaksud dengan 

kepatuhan pajak (tax compliance) adalah sebagai berikut : Kesediaan dari wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  tanpa perlu dilakukan 

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan 

sanksi hukum ataupun administrasi. 

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban 

pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk 

semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur dan 

menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.Jenis 
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Kepatuhan Wajib Pajak ada 2 (dua) macam, diantaranya adalah :Kepatuhan 

formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannnya secara formal sesuai dengan dasar dan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan . Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana para wajib 

pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa 

dari undang-undang perpajakan. 

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak 

memiliki pengertian yaitu: 

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

tercermin dalam situasi di mana: 

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.” 

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke 

dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat 

diidentifikasi dari: 

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
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pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 

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%;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 fiskal”. 

 

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas 

misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak 

penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah 

melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum 

atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, 

namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di 

mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan 

material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan 

material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat 

pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas 

waktu akhir. 

 

2.3 Sistem Perpajakan 

Sistem perpajakan yang digunakan di indonesia dari dulu hingga sekarang 

ada 3 sistem yaitu, Official Assesment System, With Holding System dan Self 
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Assesment System.saat ini indonesia tetap bertahan menggunakan Self Assesment 

System sistem perpajakan ini di terapkan dari tahun 1983 sampai saat ini. Self 

Assesment merupakan cara pemungutan pajak dengan wajib pajak yang berperan 

aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya. Wajib pajak menghitung 

pajaknya sendiri tanpa campur tangan fiskus. Petugas pajak akan memberikan 

bantuan dan petunjuk bagi yang belum paham, lalu mengawasi penyetoran dan 

pemungutan. 

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak 

yang bersangkutan secara mandiri. 

Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh 

pemerintah. 

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai 

pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system biasanya diterapkan pada 

jenis pajak pusat. Misalnya adalah jjenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan 

pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia  setelah masa reformasi pajak 

pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. 

Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib 

pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu 

dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak 

sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan 
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Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus 

atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. 

Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan 

diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. 

Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah 

seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). 

Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang 

mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. 

Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup 

membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang 

dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. 

Withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. 

Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding 

System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara 

instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor 

pajak untuk membayarkan pajak tersebut. 

Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia 

adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan 

PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas 

pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. 

Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT 

Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. 
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2.4 Sanksi Perpajakan 

2.4.4  Sanksi Perpajakan 

 Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut: 

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ 

dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 

perpajakan” 

 

Pengertian Sanksi Perpajakan menurut Erly Suandy (2013:L-1) adalah 

sebagai berikut : 

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau 

dipatuhi.  

2.4.5 Jenis Sanksi Perpajakan 

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu 

sanksi administrasi dan sanki pidanan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu 

norma dapat dikenai sanksi adaministrasi, sanksi pidana atau sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan 

sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut : 

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, 

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.  

2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat 

terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi.” 
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2.4.6 Ketentuan Sanksi Administrasi 

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:  

1. Bunga 2% per bulan 

Tabel 2.1 

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan 

No Masalah Cara Membayar/Menagih 

1 Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan 

atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa 

SSP/STP 

2 Dari Penelitian Rutin : 

 PPH pasal 25 tidak/kurang bayar. 

 PPH pasak 21,22,23 dan 26 serta 
PPn yang terlambat dibayar. 

 SKPKB, STP, SKPKBT 

tidak/kurang dibayar atau terlambat 

dibayar. 

 SPT salah tulis/salah hitung 

 

SSP/STP 

 

SSP/STP 

 

 

SSP/STP 

 

 

SSP/STP 

3 Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang 

dibayar (maksimum 24 jam) 

SSP/SPKB 

4 Pajak diansur/ditunda : SKOKB, 

SKKPP.STP 

SSP/STP 

5 SPT tahunan PPPH ditunda, pajak 

kurang bayar 

SSP/STP 

 

Catatan : 

 

a. Sanksi administrasi berupa bunga dpat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan 

b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB,SKPKBT, tidak dilakukan 

dalam batas waktu pembayran. Bunga penagihan umumnya ditagih 

dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP) 

c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 

bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 

13 (2) KUP). 
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2. Denda Administrasi 

 

 Tabel 2.2 

Ketentuan Pengenaan denda Administrasi 

No Masalah Cara Membayar/Menagih 

1 Tidak/ terlambat memasukkan/ 

menyampaikan SPT 

STP ditambah Rp. 100.000 

atau Rp. 500.00 atau Rp. 

1.000.000 

2 Pembetulan sendiri, tahunan atau 

SPT masa tetpi belum disidik 

 

SSP ditambah 150% 

3 Khusus PPN : 

a. Tidak melaporkan usaha 

b. Tidak membuat/mengisi faktur 

c. Melanggar larangan larangan 

membuat Faktur (PKP yang 

tidak dikukuhkan) 

 

 

SSP/SPKB (ditambah 2% 

denda dari dasar pengenaan) 

4 Khusus PBB : 

a. STP, SKPKB tidak/kurang 

dibayar atau terlambat dibayar 

b. Dilakukan pemeriksaan, pajak 

kurang bayar 

STP + denda 2% 

(maksimum 24 bulan). 

SKPKB + enda administrasi 

dari selisih pajak yang 

terutang 

 

3. Kenaikan 50% dan 100% 

Tabel 2.3 

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50%  dan 100% 

No Masalah Cara Membayar/Menagih 

1 Dikeluarkan SKPKB dengan 

perhitungan secara jabatan : 

a. Tidak memasukkan SPT : 

1) SPT tahunan (Pph 29) 

2) SPT tahunan (Pph 

21,23,26 dan PPN) 

b. Tidak menyelanggarakan 

pembukuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 KUP 

c. Tidak memperlihatkan 

buku/dokumen, tidak memberi 

keterangan, tidak memberi 

bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, sebagaimana 

dimaksud pasal 29. 

d. Pengajuan keberatan 

ditolak/ditambah 

e. Pengajuan banding ditolak/ 

 

 
 

SKPKB ditambah kenaikan 50% 

SKPKB ditambah kenaikan 

100% 
SKPKB 

50% PPh Pasal 29 

100% PPH pasal 21,23,26 dan 

PPN 

SKPKB 

 50% PPh Pasal 29 

100% PPH pasal 21,23,26 dan 

PPN 

 

 

 

 

SKPKB ditambah kenaikan 50% 
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No Masalah Cara Membayar/Menagih 

ditambah SKPKB ditambah kenaikan 

100% 

2 Dikeluarkan SKPKBT karena : 

ditemukan data baru, data semula 

yang belum terungkap setelah 

dikeluarkan SKPKB 

 
SKPKBT 100% 

3 Khusus PPN: 

Dikeluarkan SKPKB karena 

pemeriksaan, dimana PKP tidak 

seharusnya mengkompensasi 

selisih lebih, menghitung tarif 0% 

diberi restitusi pajak. 

SKPKB 100% 

 

2.4.7 Ketentuan Sanksi Pidana 

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut : 

“Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan 

diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Tabel 2.4 

Ketentuan Sanksi Pidana 
Yang Dikenakan 

Sanksi Pidana 
Norma Sanksi Pidana 

I. Setiap Orang 1. Kealpaan tidak 

menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT tetapi 

tidak benar/lengkap atau 

melampirkan keterangan 

yang tidak benar. 

 

 

 

Didenda paling sedikit 1 

(satu) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar, atau 

dipidana kurungan paling 

singkat 3 (tiga) bulan atau 

paling lama 1 (satu) tahun 
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Yang Dikenakan 

Sanksi Pidana 
Norma Sanksi Pidana 

2. Sengaja tidak 

menampaikan SPT, tidak 

meminjamkan 

pembukuan, catatan atau 

dokumen lain, dan hal-hal 

lain sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 39 

KUP. 

 

 

Pidana penjara paling singkat 

6 (enam)bulan dan paling 

lama (enam) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan 

paling banyak 4 (empat) kali 

jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang bayar. 

 

Pidana tersebut ditambahkan 

1 (satu) kali menjadi 2 (dua) 

kali sanksi pidana apabila 

seseorang melakukan lagi 

tindak pidana dibidang 

perpajakan sebelum lewat 1 

(satu) tahun, terhitung sejak 

selesainya menjalani pidana 

penjara yang dijatuhkan. 

3. Melakukan percobaan 

untuk melakukan tindak 

pidana menyalahgunkan 

atau menggunakan tanpa 

hak Nomor  Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak 

Sebagaimana, atau 

menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak 

lengkap, dalam rangka 

mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak atau 

pengkreditan pajak. 

Pidana penjara paling singkat 

6 (enam) bulan dan paling 

lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali 

jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan/atau 

kompensasi atau 

pengkreditan yang dilakukan 

dan pling banyak 4 (empat) 

kali jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan/atau 

kompensasi atau 

pengkreditan yang dilakukan. 

4. Sengaja tidak 

menyampaikan SPOP 

atau menyampaikan 

SPOP tetapi isinya tidak 

benar sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 

24 UU PBB. 

Pidana kurungan selama-

lamanya 6 (enam)bulan/ atau 

setinggi-tingginya 2 (dua) 

kali jumlah pajak terutang 
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Yang Dikenakan 

Sanksi Pidana 
Norma Sanksi Pidana 

5. Dengan sengaja tidak 

menyampaikan SPOP, 

memperlihatkan/ 

meminjamkan surat/ 

dokumen palsu, dan hal-

hal lain sebagaimana 

diatur dalam pasal 25 (1) 

UU PBB 

 

a. Pidana penjara selama-

lamanya 2 (dua) tahun 

dan atau denda setinggi-

tingginya 5 (lima) kali 

jumlah pajak yang 

terutang. 

b. Sanksi (a) dilipat duakan 

jika sebelum lewat satu 

tahun terhitung sejak 

selesainya menjalani 

sebagian/seluruh pidana 

yang dijatuhkan 

melakukan tindak pidana 

lagi. 

II. Pejabat Kealpaan tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan hal 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 34 KUP ( tidak 

pelanggaran). 

Sengaja tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan hal 

sebagaimana dimaksud 

dalampasal 34 UU KUP 

(tindak kejahatan). 

Pidana kurungan selama-

lamanya 1 (satu) tahun dan 

/atau denda setinggi-

tinggingya Rp. 

25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah). 

Pidana kurungan selama-

lamanya 2 (dua) tahun dan 

/atau denda setinggi-

tinggingya Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh 

lima juta rupiah). 

III. Pihak ketiga Sengaja tidak 

memperlihatakan atau tidak 

meminjamkan surat atau 

dokumen lainnya dan/atau 

tidak menyampaikan 

keterangan yang 

dimaksudkan dalam pasal 25 

(1) huruf d dan e UU PBB 

Pidana kurungan selama-

lamanya 1 (satu) tahun dan 

/atau denda setinggi-

tinggingya Rp. 2.000.000,00 

(dua juta rupiah). 

 

 

Catatan : 

1. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak 

kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila 

melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, 

terhitung sejak selesainnya menjalani sebagian atau seluruh pidana 

penjara yang dijatuhkan. 
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2. Penuntutan tindak pidana terhadap penjabat hanya dilakukan apabila 

ada pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi pidana 

terhadap pejebat merupakan delik aduan. 

3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 

tahun.” 

 

2.5 Hukum Perpajakan 

Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal 

sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak 

pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali 

ke masyarakat melalui kas negara. 

Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur 

hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk 

menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara. 

2.5.1 Sejarah Hukum Pajak 

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian 

sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan 

negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan 

lain sebagainya. 

Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk 

natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan 

kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. 

Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan 

memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar 

uang ganti rugi. 
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Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara 

cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya 

digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat 

tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah 

ke kepentingan rakyat itu sendiri. 

Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk 

kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun 

saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. 

Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-

cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik 

dengan memperhatikan unsur keadilan. 

Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan 

pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk 

kepentingan rakyat sendiri. 

 

2.5.2 Peraturan Perundangan Perpajakan 

Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar 

hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan. 
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  dengan 

Surat Paksa. 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan. 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 

 

2.5.3 Fungsi Hukum Pajak 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki 

sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk 

menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut: 

1.  Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem 

pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta 

diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu 

sendiri. 

2.  Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa 

subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber 

pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan 

 

2.6 Pandangan Islam Terhadap Pajak 

 Menurut perspektif islam pajak lebih dikenal dengan sebutan dJizyah dan 

telah ada sejak zaman rasulullah. 

 Dalam Al-Qur‟an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 

325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata “pajak”, berbeda halnya dengan 

kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali.Kata pajak jelas bukan berasal dari 
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bahasa Arab, karena huruf “p” tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut 

“Padang” misalnya, orang Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool“ disebutnya 

“Libirbuul”. Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur‟an terdapat 1x kata 

“pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29. 

 

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Qs. At-Taubah: 29). 

 Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat 

kitab Al-Qur‟an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT 

Syaamil Bandung). kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi 

Islam sebetulnya bukan Jizyah karena Jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah 

Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut  dengan kehinaan 

karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah Subhananu Wa 

Ta'ala termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak 

bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau berkurang. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut apalagi 

mengenakan Jizyah untuk kaum Muslim. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan 
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“upeti” (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) 

dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe‟I 

dalam Kitab Al-Umm, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha‟, Sayyid Sabiq 

dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sa‟id Hawwa dalam kitab Al-Islam, Ibnu Taimiyah 

dalam kitab Majmu‟atul Fatawa, dan Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam al 

Sulthaniyah. 

 Kata yang paling tepat untuk Pajak adalah Dhariibah (الضريثة), yang 

artinya beban. Mengapa disebut Dharibah (beban)?  Karena Pajak merupakan 

kewajiban tambahan (tathawwu‟) bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga 

dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat 

(Qardhawi, Fiqhuz Zakah, Bab Zakah wa Dharibah,1973). Secara etimologi, 

Dharibah, yang berasal dari kata dasar  ضرب، يضرب، ضرتا (dharaba, yadhribu, 

dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja 

(fi‟il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah Dharibah ( ضريثة), yang 

dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan 

bentuk jamaknya adalah Dharaaib (ضرائة). Dalam contoh pemakaian, jawatan 

perpajakan di negara Arab disebut dengan maslahah adh-Dharaaib (َمسلَحةَ الضرائة). 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

kepatuhan wajib pajak ini .Dan hasil dari beberapa  peneliti akan digunakan 

sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. 
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Penelitian terdahulu atas apa yang menjadi kendala kendala pada tingkat 

kepatuhan wajib pajak dapat di jelaskan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah 

ini : : 

Tabel 2.5 

Penelitian- Penelitian Terdahulu 

 

N

o 

Peneliti Judul Variable Hasil 

1 Diyat 

Suhendri 

(2010) 

PENGARUH 

PENGETAHUAN, 

TARIF PAJAK, SANKSI 

PAJAK, TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG 

PRIBADI YANG 

MELAKUKAN 

KEGIATAN USAHA 

DAN PEKERJAAN 

BEBAS DI KOTA 

PADANG (STUDI 

EMPIRIS PADA 

KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA 

KOTA PADANG). 

PENGARUH 

KEPATUHAN, 

TARIF PAJAK , 

SANKSI PAJAK 

Pengaruh kepatuhan 

pajak berpengaruh 

positive begitupun 

dengan sanksi pajak 

namun negative 

terhadap tarif pajak 

2 Ketut Evi 

susilawati 

dan Ketut 

Budhirta(2

013) 

PENGARUH 

KESADARAN WAJIB 

PAJAK, 

PENGETAHUAN 

PAJAK, SANKSI 

PERPAJAKAN DAN 

AKUNTABILITASPELA

YANAN PUBLIK PADA 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK 

KENDARAAN 

BERMOTOR 

PENGARUH 

KESADARAN 

WAJIB PAJAK, 

PENGETAHUAN 

PAJAK, SANKSI 

PERPAJAKAN 

DANAKUNTABI

LITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK 

Kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak, 

sanksi perpajakan dan 

akuntabilitas pelayanan 

publik berpengaruh 

positif pada kepatuhan 

wajib pajak 

3 Mohamad 

Rajif 

(2011) 

PENGARUH 

PEMAHAMAN, 

KUALITAS 

PELAYANAN, DAN 

KETEGASAN SANKSI 

PERPAJAKAN 

TERHADAP 

KEPATUHAN PAJAK 

PENGUSAHA UKM DI 

DAERAH CIREBON 

PENGARUH 

PEMAHAMAN, 

KUALITAS 

PELAYANAN, 

DAN 

KETEGASAN 

SANKSI 

PERPAJAKAN 

Pengaruh pemahaman, 

kualitas pelayanan, dan 

ketegasan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

pajak 
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N

o 

Peneliti Judul Variable Hasil 

4 Siti 

Masruroh(2

013) 

PENGARUH 

KEMANFAAATAN 

NPWP, PEMAHAMAN 

WAJIB  

PAJAK, KUALITAS 

PELAYANAN, SANKSI 

PERPAJAKAN 

TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK  

(Studi Empiris pada WP 

OP di Kabupaten Tegal) 

KEMANFAAATA

N NPWP, 

PEMAHAMAN 

WAJIB 

PAJAK, 

KUALITAS 

PELAYANAN, 

SANKSI 

PERPAJAKAN 

pemahaman wajib pajak 

secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhanwajib 

pajak,(kemanfaatanNP

WP,kulitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

5 Moh.Wawa

n Setyabudi 

(2017) 

PENGARUH 

SOSIALISASI 

PERPAJAKAN, 

PENGETAHUAN  

PERPAJAKAN, SANKSI 

PAJAK DAN PPH 

FINAL 

(IMPLEMENTASI PP 

NOMER 46 TAHUN 

2013) TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG 

PRIBADI(Studi Empiris 

pada Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta) 

SOSIALISASI 

PERPAJAKAN, 

PENGETAHUAN 

PERPAJAKAN, 

SANKSI PAJAK 

DAN PPH FINAL 

(IMPLEMENTAS

I PP NOMER 46 

TAHUN 2013) 

sosialisasi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, 

sanksi pajak 

berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi namun PPh 

Final (Implementasi PP 

46 th 2013 ) tidak 

berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi. 

Sumber: data olahan peneliti 
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2.8 Model Penelitian 

Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

1. Pemahaman sistem perpajakan 

 Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar; tahu 

benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan 

memahami atau memahamkan (KBBI,2015). Sedangkan menurut Soekidjo (2007) 

dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), memahami adalah suatu 

kemauan untuk menjelaskan secarabenar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Berdasarkan teori atribusi, 

pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab 

internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat 

keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. berdasarkan penjelasan di atas peneliti beranggapan 

semakin paham seorang Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku 

Pemahaman Sistem 

Perpajakan (X1) 

Sanksi Perpajakan (X2) 

Tingkat Kepercayaan 

terhadap Pemerintah 

dan Hukum (X3) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 
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akan memberikan kemudahan untuk seorang WP melaksanakan kewajiban nya 

karnanya peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak 

2. Sanksi Perpajakan 

 Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. 

Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran 

dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB 

(Agus,Jatmiko, 2006). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). 

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang 

dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai 

perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

berdasarkan penjelasan di atas peneliti beranggapan semakin tegas sanksi yang 

diberikan untuk pelanggar pajak maka semakin patuh Wajib Pajak dalam 

menjalankan kewajibannya dengan berbagai pertimbangan peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

3. Hukum Perpajakan 

 Sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang 

berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaaan pada 

pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat 

dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma 
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dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan 

mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. 

Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum 

merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 

membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. menurut peneliti kepercayaan terhadap sesuatu dapat 

meningkatkan keinginan dan kepatuhan dalam berkontribusi oleh sebab itu 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Hukum Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan di bahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian yang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan untuk keperluan 

penelitian, jenis dan sumber data apakah menggunakan data primer ataupun 

sekunder, kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, variable 

penelitian dan operasional variable yang mendiskripsikan variable-variable secara 

operasional sampai dengan cara pengukurannya, dan terakhir analisis data. 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru Riau. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data 

primer yaitu  data  yang  berasal  langsung  dari  sumber  data  yang  dikumpulkan  

secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti 

(Cooper dan Emory, 1996). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari para Wajib Pajak yang tinggal di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Data  

ini berupa kuesioner  yang  nantinya akan diisi oleh para Wajib Pajak  Orang 

Pribadi  yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Pengukuran  

variable variabel independen menggunakan teknik pengukuran skala Likert 5 poin 

yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat 

tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : 
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Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  

Angka 3 = Netral (N)  

Angka 4 = Setuju (S)  

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.3 Populasi dan Sample 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah 

Wajib Pajak yang terdaftar di kota Pekanbaru Riau. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini  berjumlah 20.150 Wajib Pajak. Untuk efisiensi waktu dan biaya, 

maka tidak semua wajib pajak dijadikan objek penelitian. oleh karena itu peneliti 

melakukan pengambilan sample. 

Pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode Accidental 

sampling untuk mengumpulkan sampel. 

Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan 

umum untuk menentukan ukuran sampel : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk  

kebanyakan penelitian 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan 

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat 

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian 

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel 

kecil antara 10 sampai dengan 20 
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Dalam menentukan jumlah sample pada penelitian ini menggunakan 

rumus slovin, sebagai berikut  

n = N (1+Ne
2
) 

n =     20.150 

     1+20.150.(0,1)
2 

 

n =   20.150 

       1+201,5 

 

n =   99,7  

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen kuesioner yang berisikan pertanyaan pertanyaan yang telah disediakan 

alternatif jawaban dengan skor yaitu menggunakan skala likert lima poin. 

Penyerahan kuesioner kepada subjek atau responden penelitian dengan cara 

diberikan langsung menemui para responden di tempat mereka berada dan waktu 

pengumpulan pada seketika itu juga setelah kuesioner diisi. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memastikan responden yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan yaitu, Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan tetap dan tidak 

mempunyai usaha, diharapkan juga jumlah keseluruhan kuesioner yang 

dikumpulkan atau diterima kembali jumlahnya sama atau tidak jauh berbeda pada 

saat waktu penyebaran. 
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3.5 Variable Penelitian dan Definisi Operasional Variable 

3.5.1 Variable Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini 

terdapat empat variabel, yaitu tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel 

dependen (terikat). Variabel-variabel independen (bebas) meliputi :pemahaman 

sistem perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kepercayaan pada pemerintah 

dan hukum (X3). Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kepatuhan wajib 

pajak (Y) 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 
 

Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 
 

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif 

(Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman 

sistem perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kepercayaan pada 

pemerintah dan hukum (X3). 

 

3.6 Pengukuran Variable 

3.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

Eliyani (1989) dalam Burhan (2015) menyatakan bahwa kepatuhan wajib 

pajak diidentifikasikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya 

informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan 
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membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib 

pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. 

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang 

berdomisili di kecamatan tampan kota pekanbaru riau. Variabel ini diukur dengan 

skala likert 1-5 poin untuk 4 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai 

berikut : 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.6.2 Pemahaman Sistem Perpajakan 

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak 

dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai 

peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan 

perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak 

sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di 

bidang perpajakannya (Nugroho, 2012). 

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib 

pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, memahami cara 

menghitung pajak dan tata cara pembayaran serta batas waktu pembayaran pajak. 

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan dengan 
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perinciannya adalah sebagai berikut : 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.6.3 Sanksi Perpajakan 

Sanksi dalam pepajakan menjadi penting karena pemerintah indonesia 

memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan 

pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak 

dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak 

tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak 

mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan 

sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013). 

Penilaian wajib pajak mengenai sanksi pajak yang cukup berat bagi 

pelanggarnya dapat memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku.Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 

poin untuk 4 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut : 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 
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3.6.4 Hukum Perpajakan 

Hukum Perpajakan memiliki peranan penting dalam menjaga kepatuhan 

wajib pajak maupun pelayan fiskus dalam menjalankan perannya masing-masing. 

Adanya rasa tunduk pada hukum yang berlaku menjadi suatu pokok penting demi 

menjaga kedisiplinan para pelaku perpajakan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kewajiban dan pendapatan Pajak.  Variable ini diukur 

dengan skala likert 1-5 poin untuk 3 Pertanyaan dengan perincian adalah sebagai 

berikut: 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis linear 

berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh variabel bebas terhadap variabelterikat. Model regresi linear berganda 

ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2007:277)  

Ŷ= α+ β1X1+ β2X2+ μ  

Keterangan:  

Ŷ = kepatuhan wajib pajak  

α= konstanta  
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β = koefisien regresi  

X1 = pemahaman sistem perpajakan 

X2 = sanksi perpajakan 

X3 = Hukum Perpajakan 

μ = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi 

klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang 

dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas 

dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi. 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui atau 

mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat 

dipakai dalam statistik parametrik. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

 

3.7.1.2  Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang 

kuat diantara variabel independen dalam model regresi berganda. Model regresi 

yang baik adalah ketika variabel-variabel independennya ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi terjadinya 
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multikolonearitas, dapat dilihat dari nilai R
2
. Jika multikolonearitas tinggi, 

seseorang mungkin memperoleh R
2
 yang tinggi tetapi tidak satu pun atau sangat 

sedikit koefisien  yang ditaksir signifikan. 

3.7.1.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

jika varians satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homoskedatisitas). 

Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena 

data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2006). 

3.7.1.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi Linier berganda adalah analisis yang mengukur pengaruh 

variable bebas terhadap variable terkikat. Pengukuran Pengaruh ini melibatkan 

satu variable bebas (X) dan variable terikat (Y), yang di namakan analisis regresi 

linier sederhana dengan rumus Y= a+bX. Nilai "a" adalah konstanta dan nilai "b" 

adalah koefisien regresi untuk variable X. 

Koefisien regresi „b‟ adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel 

bebas, semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan semakin 

besar, demikian pula sebaliknya akan semakin lecil. Kontribusi perubahan 

variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. 

Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

Y = α + β1 X2 + β2 X2 + βn Xn + e 



39 

 

 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat atau response. 

X = Variabel bebas atau predictor. 

α = Konstanta. 

β = Slope atau Koefisien estimate. 

 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

sistem perpajakan, sanksi perpajakan, Hukum Perpajakan .Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang 

berdomisili di kecamatan tampan kota pekanbaru riau. 

 

3.7.1.5 Keofisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan seberapa prosentase variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen.Nilai R
2
 adalah antara Nol sampai dengan Satu. Nilai R

2
 

yang mendekati Satu atau sama dengan Satu mengisyaratkan bahwa hampir  

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum, R
2
 untuk data cross section relatif rendah karena adanya variasi 

yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2006). 

3.7.1.6  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk kepentingan pengambilan 

keputusan maka digunakan significance level 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau 

ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan) 
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b. Jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien 

regresi signifikan) 

 

3.7.1.7  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.8 Ruang Lingkup 

Penulis menyadari bahwa WP yang terdapat di KecamatanTampan ini sangat 

banyak dan sulit untuk mendatanya, oleh karenanya penulis tidak memberikan 

informasi khusus terkait WP yang membantu mengisi kuisioner ini apakah WP 

yang taat dalam membayar atau pun tidak 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh dari 

Pemahaman Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Hukum Perpajakan terhadap 

Kepatuhan dalam Membayar Pajak pada Masyarakat di Panam Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru Riau 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa  

Variable Pemahaman sistem perpajakan, Sanksi perpajakan Dan Hukum 

Perpajakan variable yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berpengaruh 

signifikan. 

 Penelitian ini juga menemukan bahwa semua variable penelitian :  

Pemahaman sistem perpajakan, Sanksi perpajakan Dan Hukum Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak penelitian ini juga menemukan bahwa 

persamaan di atas 67,0%. Sedangkan sisanya sebesar 23,0% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan dalam 

penelitian ini dengan mengembangkan beberapa hal berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian di daerah daerah 

terpencil agar mendapat hasil yang berbeda dan mengetahui tingkat 

kepatuhan dan faktor faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan daerah 

tersebut. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variable independen yang 

dapat memengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan seperti 

pelayanan pajak dan undang-undang perpajakan. 

3. Peningkatan sumber daya manusia bagi pelayan fiskus juga berpengaruh 

agar pemungutan pajak dapat dilakukan dengan professional.amanat. dan 

bertanggung jawab. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

 

 

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

dengan jujur. 

2. Berillah tanda silang (X) untuk data responden dan tanda checklist (√) untuk 

kuesioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai 

yang Bapak/Ibu alami dan rasakan dalam menjalankan kewajiban. 

4. Keterangan pengisian: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju  

KS  = Kurang Setuju  

TS  =Tidak Setuju  

STS  = Sangat Tidak Setuju  

5. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu dan yakinkan bahwa tidak 

ada pertanyaan yang terlewat. 

  



 

 

DATA RESPONDEN 

 

 

1. Nama: ………………………… (boleh tidak diisi) 

 

 

2. Jenis Kelamin: 

 

 

 
 

  

Perempuan 
 

Laki-laki   

3. Status: 

  

  

   
Belum Menikah 

 
Menikah     

      

4. Usia:   

   
20-30 tahun 

 
41-50 tahun     

   

31-40 tahun 

 

>50 tahun 
    
    
      

5. Tingkat Pendidikan:   
   

SMA/Sederajat 

 

S1 

    
    

    
   

D3 

 

S2 

    

    
   

Lainnya 

  

     
     
      

6. Lama Menjadi Wajib Pajak:   

   
1-5 tahun 

 
11-15 tahun     

   

6-10 tahun 

 

> 15 tahun 
    
    
      

 

  



 

 

BAGIAN 1 : KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

Sumber : Hanifiyatun Fahmi 2016 

 

 

BAGIAN 2 : PEMAHAMAN SISTEM PERPAJAKAN 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat 

dengan 

mudah diperoleh dari media massa (seperti 

televisi, 

dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak 

lainnya. 

     

2 Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat 

pajak yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan 

negara dan 

sarana umum bagi masyarakat. 

     

3 Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi 

SPT 

dengan benar, membuat laporan keuangan, dan 

cara 

membayar pajak dengan benar. 

     

4 Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam 

UndangUndang perpajakan, bagi Wajib Pajak 

yang terlambat 

atau tidak membayar pajak dapat diberikan 

sanksi 

administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara). 

     

5 Masyarakat mengetahui bagaimana cara 

menghitung 

jumlah pajak yang ditanggungnya. 

     

6 Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi 

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. 

     

Sumber : Ilma Alfiah 2014 

 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saya membayar pajak sesuai ketentuan karena 
saya sadar bahwa hal tersebut merupakan 

kewajiban sebagai warga Negara Indonesia 

     

2 Saya membayar pajak dengan harapan berfungsi 

sebagai kemajuan untuk daerah 

     

3 Saya selalu membayar pajak dengan jumlah yang 

tepat 

     

4 Saya melakukan pembayaran tepat 

waktu/sebelum jatuh tempo 

     

5 Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun      



 

 

 

BAGIAN 3 : SANKSI PERPAJAKAN 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan      

2 Denda Rp. 10000.000,00 adalah wajar      

3 Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak 

yang 

kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat 

Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar 

     

4 Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat 

Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan 

Orang 

Pribadi adalah Rp. 100.00,- 

     

Sumber : Ilma Alfiah 2014 

 

BAGIAN 4 : TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN 

HUKUM 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saya  percaya  bahwa  pajak digunakan  untuk  

pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas 

pemerintah daerah 

     

2 Saya percaya bahwa pajak yang sudah saya 

bayar benar benar digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat daerah 

     

3 Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola 

dengan  

tertib, efisiensi, transparan dan tanggungjawab 

     

4 Keinginan untuk membayar pajak karena wakil 

rakyat atau walikota dan pejabat-pejabat daerah 

sudah  menjalankan fungsi dan wewenangnya 

dengan baik 

     

5 Sistem  hukum  yang  ada  telah  diterapkan  

dengan  baik, benar, adil dan bijaksana 

     

6 Saya  percaya  bahwa  ketika  terjadi  

pelanggaran  yang  

dilakukan  petugas  maupun  wajib  pajak  telah  

dijatuhi  

hukuman secara adil 

     

Sumber : Paper oleh (apriani purnama sari,Sukirman,Umi pratiwi) 2016 
 
 

 

  



 

 

1. Validitas dan Realibilitas 

a. Kepatuhan Wajib Pajak 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL.Y 

P1 

Pearson 
Correlation 

1 .276
**
 .480

**
 .443

**
 .134 .681

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .000 .183 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P2 

Pearson 
Correlation 

.276
**
 1 .368

**
 .285

**
 -.002 .556

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .000 .004 .988 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P3 

Pearson 
Correlation 

.480
**
 .368

**
 1 .368

**
 .133 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .186 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P4 

Pearson 
Correlation 

.443
**
 .285

**
 .368

**
 1 .327

**
 .748

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000  .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P5 

Pearson 
Correlation 

.134 -.002 .133 .327
**
 1 .564

**
 

Sig. (2-tailed) .183 .988 .186 .001  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

TOTAL.Y 

Pearson 
Correlation 

.681
**
 .556

**
 .697

**
 .748

**
 .564

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.640 .662 5 

 

  



 

 

b. Pemahaman Sistem Perpajakan 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL.X1 

P1 

Pearson Correlation 1 .536
**
 .349

**
 .477

**
 .267

**
 .208

*
 .653

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .007 .038 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P2 

Pearson Correlation .536
**
 1 .356

**
 .345

**
 .228

*
 .432

**
 .678

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .023 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P3 

Pearson Correlation .349
**
 .356

**
 1 .396

**
 .594

**
 .319

**
 .716

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P4 

Pearson Correlation .477
**
 .345

**
 .396

**
 1 .595

**
 .333

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P5 

Pearson Correlation .267
**
 .228

*
 .594

**
 .595

**
 1 .378

**
 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .007 .023 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P6 

Pearson Correlation .208
*
 .432

**
 .319

**
 .333

**
 .378

**
 1 .655

**
 

Sig. (2-tailed) .038 .000 .001 .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL.X1 

Pearson Correlation .653
**
 .678

**
 .716

**
 .747

**
 .745

**
 .655

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.789 .791 6 

 

  



 

 

c. Sanksi Perpajakan 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL.X2 

P1 

Pearson 
Correlation 

1 .371
**
 .499

**
 .471

**
 .556

**
 .763

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P2 

Pearson 
Correlation 

.371
**
 1 .546

**
 .326

**
 .258

**
 .727

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .009 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P3 

Pearson 
Correlation 

.499
**
 .546

**
 1 .252

*
 .594

**
 .798

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .011 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P4 

Pearson 
Correlation 

.471
**
 .326

**
 .252

*
 1 .419

**
 .653

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .011  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

P5 

Pearson 
Correlation 

.556
**
 .258

**
 .594

**
 .419

**
 1 .735

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

TOTAL.X2 

Pearson 
Correlation 

.763
**
 .727

**
 .798

**
 .653

**
 .735

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.780 .790 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

d. Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL.X3 

P1 

Pearson Correlation 1 .722
**
 .620

**
 .530

**
 .409

**
 .675

**
 .811

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P2 

Pearson Correlation .722
**
 1 .601

**
 .642

**
 .603

**
 .665

**
 .866

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P3 

Pearson Correlation .620
**
 .601

**
 1 .499

**
 .434

**
 .660

**
 .783

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P4 

Pearson Correlation .530
**
 .642

**
 .499

**
 1 .672

**
 .559

**
 .793

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P5 

Pearson Correlation .409
**
 .603

**
 .434

**
 .672

**
 1 .565

**
 .755

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P6 

Pearson Correlation .675
**
 .665

**
 .660

**
 .559

**
 .565

**
 1 .860

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL.
X3 

Pearson Correlation .811
**
 .866

**
 .783

**
 .793

**
 .755

**
 .860

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.895 .896 6 

 

2. Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 18 25 22.25 1.882 

Pemahaman Sistem 

Perpajakan 

100 12 27 20.68 3.516 

Sanksi Perpajakan 100 9 25 18.78 3.770 

Tingkat Kepercayaan 

Terhadap Pemerintah dan 

Hukum 

100 9 30 20.59 4.831 

Valid N (listwise) 100     



 

 

3. Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

 
 

 

 
 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.08058472 

Most Extreme Differences 
Absolute .071 
Positive .059 
Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .711 
Asymp. Sig. (2-tailed) .693 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

b. Multikolinearitas 
                                         Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
Pemahaman Sistem Perpajakan .974 1.027 

Sanksi Perpajakan .973 1.027 

Tingkat Kepercayaan Terhadap 
Pemerintah dan Hukum 

.990 1.010 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

c. Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 



 

 

 

d. Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .819
a
 .670 .660 1.097 1.871 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum, Pemahaman 

Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

                                                                      Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.235 .893  
Pemahaman Sistem 
Perpajakan 

.313 .032 .585 

Sanksi Perpajakan .107 .030 .214 

Tingkat Kepercayaan 
Terhadap Pemerintah dan 
Hukum 

.171 .023 .440 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 
                                     Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 .819
a
 .670 .660 1.097 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum, Pemahaman 
Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 10.235 .893  11.456 .000   
Pemahaman Sistem 
Perpajakan 

.313 .032 .585 9.861 .000 .974 1.027 

Sanksi Perpajakan .107 .030 .214 3.601 .001 .973 1.027 

Tingkat Kepercayaan 
Terhadap Pemerintah 
dan Hukum 

.171 .023 .440 7.469 .000 .990 1.010 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

c. Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 235.151 3 78.384 65.095 .000
b
 

Residual 115.599 96 1.204   

Total 350.750 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum, Pemahaman 

Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan 

 

6. Frekuensi 

a. Kepatuhan Wajib Pajak 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 1.0 1.0 1.0 

4 36 36.0 36.0 37.0 

5 63 63.0 63.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 2 2.0 2.0 2.0 

4 37 37.0 37.0 39.0 

5 61 61.0 61.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



 

 

P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 3 3.0 3.0 3.0 

4 48 48.0 48.0 51.0 

5 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 8 8.0 8.0 8.0 

4 60 60.0 60.0 68.0 

5 32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1.0 1.0 1.0 

2 1 1.0 1.0 2.0 

3 6 6.0 6.0 8.0 

4 47 47.0 47.0 55.0 

5 45 45.0 45.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

b. Pemahaman Sistem Perpajakan 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 2 2.0 2.0 2.0 

2 13 13.0 13.0 15.0 

3 41 41.0 41.0 56.0 

4 44 44.0 44.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 11 11.0 11.0 11.0 

3 26 26.0 26.0 37.0 

4 54 54.0 54.0 91.0 

5 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

 
P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 15 15.0 15.0 15.0 

3 56 56.0 56.0 71.0 

4 21 21.0 21.0 92.0 

5 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 2 2.0 2.0 2.0 

2 10 10.0 10.0 12.0 

3 34 34.0 34.0 46.0 

4 50 50.0 50.0 96.0 

5 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 24 24.0 24.0 24.0 

3 21 21.0 21.0 45.0 

4 48 48.0 48.0 93.0 

5 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1.0 1.0 1.0 

2 7 7.0 7.0 8.0 

3 30 30.0 30.0 38.0 

4 39 39.0 39.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

c. Sanksi Perpajakan 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1.0 1.0 1.0 

2 2 2.0 2.0 3.0 

3 23 23.0 23.0 26.0 

4 30 30.0 30.0 56.0 

5 44 44.0 44.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  



 

 

 
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 13 13.0 13.0 13.0 

2 23 23.0 23.0 36.0 

3 33 33.0 33.0 69.0 

4 14 14.0 14.0 83.0 

5 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 4 4.0 4.0 4.0 

2 14 14.0 14.0 18.0 

3 26 26.0 26.0 44.0 

4 35 35.0 35.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 4 4.0 4.0 4.0 

2 4 4.0 4.0 8.0 

3 27 27.0 27.0 35.0 

4 43 43.0 43.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 6 6.0 6.0 6.0 

3 9 9.0 9.0 15.0 

4 29 29.0 29.0 44.0 

5 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

d. Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 2 2.0 2.0 2.0 

2 8 8.0 8.0 10.0 

3 22 22.0 22.0 32.0 

4 46 46.0 46.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  



 

 

 
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 15 15.0 15.0 15.0 

3 25 25.0 25.0 40.0 

4 41 41.0 41.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 3 3.0 3.0 3.0 

2 15 15.0 15.0 18.0 

3 45 45.0 45.0 63.0 

4 25 25.0 25.0 88.0 

5 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 4 4.0 4.0 4.0 

2 14 14.0 14.0 18.0 

3 35 35.0 35.0 53.0 

4 42 42.0 42.0 95.0 

5 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 3 3.0 3.0 3.0 

2 16 16.0 16.0 19.0 

3 30 30.0 30.0 49.0 

4 40 40.0 40.0 89.0 

5 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
P6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 7 7.0 7.0 7.0 

2 24 24.0 24.0 31.0 

3 27 27.0 27.0 58.0 

4 27 27.0 27.0 85.0 

5 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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