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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi 
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 
di KPP Pratama Karanganyar. 

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Metode analisis data dilakukan secara 
kuantitatif dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 
F, koefisien determinasi, uji t, dan analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Membayar 
Pajak, Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, 
dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh 
terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sedangkan variabel Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kemauan 
Membayar Pajak. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kemauan 

Membayar Pajak 
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan di Indonesia sampai saat ini merupakan kegiatan yang 

berlangsung terus-menerus. Untuk itu diperlukan dana yang tidak sedikit, 

sehingga pemerintah harus menambah pendapatan Negara untuk pembiayaan 

pembangunan tersebut. Salah satunya yaitu menggalisumber dana dari sektor 

pajak. Siahaan (2004: 3) mengungkapkan bahwa hamper seluruh Negara yang 

ada di dunia ini memperoleh sumber dana dari sektor pajak. dengan melihat 

pentingnya fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara, maka masyarakat atau 

wajib pajak harus sadar dan mau melaksanakan kewajiban mereka untuk 

membayar pajak. 

Akan tetapi sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang enggan 

melakukan kewajibannya membayar pajak. berdasarkan data-data kemenkeu 

yang diungkapkan oleh Agus D. Martowadojo kepada warta ekonomi online 

bahwa potensi wajib pajak pribadi di Indonesia ada 20 juta, wajib pajak badan 

ada 5 juta lembaga, tetapi yang terdaftar baru 1,9 juta wajib pajak dan yang 

melapor hanya 520 ribu wajib pajak. 

Ketidakmauan wajib pajak untuk membayar pajak bisa disebabkan 

oleh beberapa faktor, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh 

Haula&Rasin (2005: 2) bahwa masyarakat atau wajib pajak tidak mau 

membayar pajak karena mereka merasa tidak merasakan manfaat apapun dari 

pemerintah. Selain itu mereka menilai penggunaan pajak oleh pemerintah tidak 

transparan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas 

pelayanan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Karanganyar 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak 



Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 113) dalam 

Setyonugroho (2012) kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada 

negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk 

mentaati semua  peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat 

dipaksakan kepada wajib pajak. 

Kesadaran bisa saja muncul karena adanya motivasi dan keikhlasan 

dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Apabila 

keasadaran wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, maka kemauan 

membayar pajak akan tinggi pula dan akan meningkatkan pendapatan 

Negara dalam sektor pajak. 

H1 = Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak 

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak dengan 

Kemauan Membayar Pajak 

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mendefinisikan pengetahuan 

pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak 

atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pemahaman wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami 

peraturan perpajakan yang telah ada. 

Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan 

pasti akan lebih memilih membayar pajak. Hal ini dikarenakan mereka 

tahu apabila tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan 

sanksi pidana. Oleh karena itu daripada dikenakan sanksi perpajakan 

mereka lebih memilih membayar pajak. Sudah jelas bahwa semakin tinggi 

tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka 

semakin tinggi pula tingkat kemauan mereka dalam membayar pajak. 

H2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak 



3. Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan 

Kemauan Membayar Pajak. 

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengartikan persepsi dapat 

dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian 

terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. 

Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 

tercapai. 

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam sistem perpajakan 

akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut akan 

menimbulkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan 

terhadap wajib pajak. Apabila tingkat persepsi yang baik atas efektivitas 

sistem perpajakan pada wajib pajak tinggi, maka tingkat kemauan 

membayar pajak wajib pajak akan meningkat. 

H3 = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar Pajak. 

Kualitas layanan adalah kepuasan yang diterima pelanggan atas 

pelayanan yang telah diberikan dan tetap dalam batas memenuhi 

standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus 

dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati: 2011). 

Apabila suatu Kantor Pelayanan Pajak memberikan kualitas 

pelayanan yang baik, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa 

dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. 

Wajib pajak yang senang terhadap kualitas pelayanan tersebut pasti akan 

senantiasa mau membayar pajak. Hal ini berarti akan meningkatkan 

kemauan membayar pajak. 

H4 = Kualitas pelayanan dan kemauan membayar pajak berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak 



5. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum 

dengan Kemauan Membayar Pajak. 

Kepercayaan adalah kejujuran dan perilaku kooperatif yang 

diharapkan berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang 

sama (Doney et.al. (1998) dalam Handayani, Faturokhman dan Pratiwi 

(2012)). 

Berdasarkan pengertian pajak, pajak digunakan untuk membiayai 

kepentingan umum dan menjalankan fungsi pemerintahan serta untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila 

pemerintah menepati janjinya atau menggunakan iuran rakyat tersebut 

untuk kepentingan rakyat dan Negara, maka sudah pasti wajib pajak akan 

senang hati membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah 

mengingkarinya, maka tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak akan 

menurun juga. 

H5 = Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak 

C. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penentuan 

sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005: 78): 

 n =  
�

��� ��
 

keterangan:   

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : error / ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir. 

Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 125.580 dan dengan persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir atau diinginkan (e) 0,1, maka penelitian ini menggunakan 100 sampel. 



Variabel dan Skala Pengukuran 

Pengukuran variabel menggunakan kuesioner dengan pernyataan-

pernyataan yang dikembangkan dari beberapa indikator. Jawaban diukur 

menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak 

Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi 

nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5. Indikator 

tersebut adalah: 

1. Kemauan Membayar Pajak 

Indikator yang digunakan adalah a) konsultasi sebelum melakukan 

pembayaran pajak, b) dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, c) 

informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, d) informasi mengenai 

batas waktu pembayaran pajak, e) membuat alokasi dana untuk membayar 

pajak. 

2. Kesadaran Membayar Pajak 

Indikator yang digunakan adalah a) pajak merupakan bentuk partisipasi 

dalam menunjang pembangunan Negara, b) penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara, c) pajak ditetapkan 

dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, d) membayar pajak tidak sesuai 

dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. 

3. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak 

Indikator yang digunakan adalah a) pendaftaran NPWP bagi setiap wajib 

pajak yang memiliki penghasilan, b) pengetahuan dan pemahaman tentang hak 

dan kewajiban perpajakan, c) pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  sanksi  

jika  melakukan  pelanggaran perpajakan, d) pengetahuan dan pemahaman 

mengenai  PTKP,PKP dan tarif pajak, e) pengetahuan dan pemahaman 

peraturan pajak melalui sosialisasi, f) pengetahuan dan pemahaman peraturan 

pajak melalui training. 

4. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan 

Indikator yang digunakan adalah a) pembayaran pajak melalui e-

Banking, b) penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, c) penyampaian 

SPT melalui drop box, d) update peraturan pajak terbaru secara online melalui 



internet, e) pendaftaran NPWP melalui e-register 

5. Kualitas Pelayanan 

Indikator yang digunakan adalah a) fasilitas perlengkapan, b) kemudahan 

Pelayanan, c) sikap dan perilaku petugas, d) pengetahuan petugas pajak, e) 

penanganan pelayanan perpajakan, khususnya hari terakhir, f) kecepatan 

petugas, g) kemampuan petugas memberi penjelasan, h) kepuasan terhadap 

penjelasan petugas, i) kemudahan mendapatkan informasi 

6. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum 

Indikator yang digunakan adalah a) kepercayaan terhadap sistem 

pemerintahan, b) kepercayaan terhadap sistem hukum, c) kepercayaan  

terhadap politisi, d) kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang 

dialokasikan kembali ke rakyat 

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Responden 

Dari tingkat umur sebesar 38,95 % berada pada tingkat umur di bawah 

35 tahun. Hal ini berarti dengan tingkat umur dibawah 35 tahun sudah 

produktif memiliki penghasilan dan sudah aktif membayar pajak, maka hal ini 

akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan pajak Negara. 

Dengan demikian untuk setiap tahunnya penerimaan Negara dari sektor pajak 

akan terus meningkat. 

sebagian besar yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

responden dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 64 orang dengan 

persentase sebesar 67,37% dan responden perempuan yang berjumlah 31 orang 

dengan persentase 32,63%. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup 

jauh antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penyetor pajak terbesar adalah laki-laki. Hal ini 

dapat dilihat dari peran mereka sebagai kepala rumah tangga, dimana sudah 

kewajiban mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Selain 

untuk memenuhi kebutuhan, dengan penghasilan mereka yang cukup mereka 

juga berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi sudah sewajarnya apabila 



dalam penyebaran kuesioner ini diperoleh hasil lebih banyak responden atau 

wajib pajak laki-laki. 

Sebanyak 95 responden memiliki pendapatan < 250 juta dengan 

persentasase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan wajib 

pajak di wilayah Karanganyar kurang dari 250 juta. Meskipun hanya di bawah 

250 juta mereka sudah menunjukkan sikap yang baik melakukan kewajiban 

mereka sebagai wajib pajak. 

Sebanyak 48 responden (50,53%) responden berprofesi sebagai 

pegawai. Hasil tersebut menunjukkan kebanyakan dari wajib pajak memang 

yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan serta memiliki waktu luang yang 

cukup untuk melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Jika dilihat 

dari status mereka sebagai pegawai dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

sudah pasti mereka memiliki tingkat pengetahuan tentang pajak yang baik 

pula. Untuk kepemilikan NPWP sebanyak 95 responden yang digunakan oleh 

peneliti semuanya memiliki NPWP dengan persentase 100%. 

Uji Validitas 

Semua instrumen pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai r�	
�� > 

r
���� (0,169) dan nilai signifikan < ρ����� (0,050). Dengan demikian semua 

item pernyataan dapat diolah dalam analisis selanjutnya karena dinilai valid 

(terandal). 

Uji Reliabilitas 

Besarnya Cronboach’s Alpha pada masing-masing variabel lebih besar 

dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner adalah reliabel. 

Uji Normalitas 

Besarnya nilai uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,641 dengan 

signifikansi atau probabilitas pada 0,805 yang nilainya lebih dari nilai α (0,805 

> 0,050), maka dapat dinyatakan bahwa kesemua variabel dependen dan 

variabel independen berdistribusi normal. 

 

 



Uji multikolinearitas 

Model regresi yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas, 

dikarenakan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 

dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini berarti tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. 

Uji heteroskedastisitas 

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai 

signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,050. 

Analasis regresi berganda 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: KMP = 5,503 + 0,236 KSMP + 0,052 PPPP + 0,258 

PESP +    0,143 KP - 0,135 TKPH +εεεε    

Hasil analisis regresi linier berganda di atas menunjukkan nilai 

konstanta sebesar 5,503, artinya apabila kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas 

efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan 

terhadap sistem pemerintahan dan hukum dianggap konstan, maka nilai 

kemauan membayar pajak adalah sebesar 5,503. 

Nilai koefisien regresi kesadaran membayar pajak adalah sebesar 0,236 

artinya jika kesadaran membayar pajak meningkat maka kemauan membayar 

pajak akan mengalami kenaikan. Nilai koefisien regresi pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan pajak adalah sebesar 0,052 artinya jika 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak meningkat maka 

kemauan membayar pajak akan mengalami kenaikan. 

Nilai koefisien regresi persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan adalah sebesar 0,258 artinya jika persepsi yang baik atas efektivitas 

sistem perpajakan meningkat maka kemauan membayar pajak akan mengalami 

kenaikan. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan adalah sebesar 0,143 

artinya jika kualitas pelayanan meningkat maka kemauan membayar pajak 

akan mengalami kenaikan. Nilai koefisien regresi tingkat kepercayaan 



terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah sebesar -0,135 artinya jika 

tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum meningkat 

maka kemauan membayar pajak akan mengalami penurunan sebesar. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,535, hal ini 

berarti 53,5% variasi kemauan membayar pajak dapat dijelaskan atau dapat 

dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem 

pemerintahan dan hukum, sedangkan sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh 

faktor-faktor yang lain diluar model. 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan 

fit atau tidak (Ghozali, 2005: 84). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

level of significant 0,05 (α=5%). Hasil uji menunjukkan bahwa besarnya nilai 

F�	
�� adalah 21,965 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H� ditolak. Hal ini berarti 

bahwa model persamaan regresi dinyatakan fit atau dapat disimpulkan dengan 

menerima H�. 

Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t) 

Hasil Uji t untuk hipotesis 1 diperoleh nilai t�	
�� sebesar 2,552 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berarti signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05, maka H� diterima. Hal ini berarti ada pengaruh antara Kesadaran 

Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Artinya wajib pajak 

sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadar bahwa pajak 

yang mereka bayarkan nantinya akan kembali kepada mereka meskipun tidak 

dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk 

menunjang pembangunan Negara. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan 

tinggi pula. 



Hasil Uji t untuk hipotesis 2 diperoleh nilai t�	
�� sebesar 0,583 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,562 yang berarti signifikansinya lebih besar 

dari 0,05, maka H� ditolak. Hal ini berarti tidak ada pengaruh antara 

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak terhadap Kemauan 

Membayar Pajak. Hasil yang didapatkan ini mungkin disebabkan pandangan 

wajib pajak mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang 

peraturan pajak tidak didapatkan dari training dan sosialisasi oleh KPP. 

Mungkin juga wajib pajak berpandangan bahwa setiap wajib pajak yang 

memiliki penghasilan tidak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP. 

Hasil Uji t untuk hipotesis 3 diperoleh nilai t�	
�� sebesar 3,153 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05, maka H� diterima. Hal ini berarti ada pengaruh antara Persepsi yang 

Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak. 

Ini artinya berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam sistem perpajakan 

seperti sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling, pembayaran melalui e-

Banking, dan mudahnya peraturan perpajakan yang dapat diakses secara lebih 

cepat melalui internet telah memberikan persepsi yang baik terhadap wajib 

pajak dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. 

Hasil Uji t untuk hipotesis 4 diperoleh nilai t�	
�� sebesar 2,652 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang berarti signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05, maka H� diterima. Hal ini berarti ada pengaruh antara Kualitas 

Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Artinya bahwa selama ini 

wajib pajak telah memperoleh pelayanan yang baik dari KPP Pratama 

Karanganyar, sehingga dengan pelayanan baik yang diberikan akan 

meningkatkan kemauan membayar pajak. 

Hasil Uji t untuk hipotesis 5 diperoleh nilai t�	
�� sebesar -2,504 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang berarti signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05, maka H� diterima. Hal ini berarti Tingkat Kepercayaan Terhadap 

Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh negatif terhadap Kemauan 

Membayar Pajak. Dilihat dari jawaban kuesioner menunjukkan bahwa 



responden memberikan jawaban yang negatif atau sebagian besar dari 

responden belum percaya terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Artinya 

apabila pemerintah menggunakan uang pajak sebagaimana mestinya serta 

sistem pemerintahan dan hukum berjalan lancar, sudah pasti wajib pajak akan 

memiliki kemauan untuk membayar pajak. 

E. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari kelima variabel yang diteliti, hanya variabel pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan pajak yang tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. sedangkan variabel lainnya seperti kesadaran membayar 

pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas 

pelayanan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

dinilai berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 

Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: a) terdapat beberapa responden yang sibuk atau 

terburu-buru yang mengakibatkan ada kuesioner yang tidak kembali dan ada 

juga responden yang menolak untuk mengisi kuesioner, b) banyaknya wajib 

pajak yang membayarkan dan melaporkan perpajakannya melalui kurir atau 

diwakilkan oleh orang lain, sehingga peneliti kesulitan untuk mencari 

responden yang merupakan wajib pajak. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1) untuk menghindari tidak kembalinya kuesioner diharapkan penelitian 

selanjutnya memilih responden yang tidak sibuk atau buru-buru dan yang 

benar-benar bersedia mengisi kuesioner, 2) untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan tidak hanya menggunakan metode penyebaran kuesioner saja, 

melainkan juga menggunakan metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat, 3) disarankan untuk penelitian 

selanjutnya menambah variabel bebas yang memungkinkan dapat 

mempengaruhi kualitas penelitian yang jauh lebih baik.  
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