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 Wajib pajak diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT 
pada saat keadaan perekonomian mereka menurun, para petugas yang tidak tegas 
dalam menerapkan sanksi perpajakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan 
perpajakan dan wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam 
membayar pajak kepada Negara atas pelaporan SPT tidak tepat waktu berakibat 
menghambat pembangunan Negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran dan karakteristik 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Boyolali. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori melalui pengukuran variabel-
variabel yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Unit analisis dalam pengujian ini 
adalah Wajib Pajak yang berjumlah 100 orang. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Wajib Pajak Tentang 
Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,100 > a= 0,05 oleh 
karena itu H1 tidak terbukti atau ditolak. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi 0,044 < a= 0,05 oleh karena itu H2 terbukti atau diterima. 
(3) Karakteristik Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan 
wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel 
tingkat pendidikan 0,220 > 0,05 oleh karena itu H3 tidak terbukti atau ditolak. 
Variabel penghasilan 0,242 > 0,05 itu berarti H4 tidak terbukti atau ditolak.  
 
 
Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Karakteristik, Kepatuhan, Wajib 
Pajak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. LATAR BELAKANG 

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri 

sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN). Sekitar 74,41% (persen) dari total penerimaan negara bersumber dari 

penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya 

peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah 

melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah dengan diberlakukannya self assesment 

system dari sistem sebelumnya official assessment system. Dalam self 

assessment system  wajib pajak diberi keperca yaan untuk menghitung, 

membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak 

terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar 

peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para 

pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 

memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya.  

Tinggingya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama 

dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama 

penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara 

tidak dapat berbuat apa -apa. Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran 

akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tax 

ratio (Ikhsan: 2007). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat 

diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam 

peningkatan penerimaan pajak.  

 

 

 



B. TUJUAN PENELITIAN 

1.  Menganalisis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan 

pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

2.  Menganalisis pengaruh tentang kesadaran wajib pajak pada kepatuhan 

pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

3.  Menganalisis pengaruh tentang karakteristik personal wajib pajak pada 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.  

 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pajak  

Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 dalam Purwono (2011: 7), 

pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Negara yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2. Tinjauan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan 

Menurut  Mardiasmo  (2009: 39)  dalam  bukunya  Perpajakan,  

menyatakan bahwa sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  

ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan 

wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Zain: 2008: 78). Menurut 

Zain (2008: 83) agar pelaksanan sanksi dapat berjalanan dengan baik 

diharapkan sanksi yang ditegakan memiliki beberapa kriteria, diantaranya:  

a. Sanksi  perpajakan  yang  dikenakan  bagi  pelanggar  aturan  pajak  

cukup berat  

b.  Pengenaan  sanksi  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik  

wajib pajak  



c. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa 

toleransi  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi 

Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada 

hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. 

3. Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak  

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan 

benar dan sukarela (Muliari: 2011). Semakin tinggi tingkat kesadaran 

wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.  

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan 

beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak 

untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, 

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan 

dengan Unda ng-undang dan dapat dipaksakan. 

4. Tinjauan Tentang Karakteristik Personal Wajib Pajak  

Setiap manusia memiliki karakteristik personal yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa 

faktor yang membentuk karakteristik personal antara lain: usia, jenis 

kelamin, pendidikan, status perkawinan, masa kerja, penghasilan dan 

jumlah tanggungan. 

Mathiue dan Zajac (1990) dalam Seniati (2006) menyatakan bahwa  

karakteristik personal (individu) mencakup usia, jenis kelamin, masa kerja, 

tingkat pe ndidikan, suku bangsa, dan kepribadian. Robbins (2006) dalam 

Widjayanti (2012) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mudah 

didefinisikan dan tersedia, data yang dapat diperoleh sebagian besar dari 

informasi yang tersedia dalam berkas personalia seorang pegawai. 



Robbins mengemukakan karakteristik individu meliputi usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja dalam 

organisasi. 

5. Tinjauan Tentang Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak  

Kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu 

sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban 

perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang  berlaku.  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, syarat-syarat Wajib Pajak dapat 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat 

sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak 

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut; 

c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; 

d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: 

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak;  

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

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

dan 

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

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan 



pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi 

laba rugi fiskal.  Laporan audit harus : 

1) Disusun dalam bentuk panjang (long form report); 

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh 

akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis 

paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat 

ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a 

sampai huruf e, ditambah syarat: 

a. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan 

b. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan 

pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang 

terutang tidak lebih dari 10%. 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini 

karena peneliti menggunakan pendapat responden melalui pertanyaan 

dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dari skripsi ini adalah wajib pajak orang pribadi 

efektif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

Alasan penulis mengambil objek ini adalah untuk memperoleh data 

mengenai tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.  

3. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran 

kuesioner.  

 



4. Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner tertutup yang telah diberi skor. 

5. Uji Kualitas Data 

a. Uji Instrumen 

Pengujian ini ada dua (2) jenis, yaitu validitas dan realibilitas 

yang artinya suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias 

apabila datanya kurang reliabel dan kurang valid.  

1)  Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya kuesioner.  

2)  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel.  

6. Metode Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menjelaskan apabila prediksi 

itu digunakan dengan menggunakan data yang berbeda waktunya atau 

tempatnya maka tidak terjadi bias sehingga fungsi yang akan disusun 

dapat dikatakan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Keempat 

asumsi linier klasik adalah: 

1)  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model  regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Pengujian ini teknik kolmogorov- 

Smirnov (K-S). 

2)  Uji Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel independen. Pengujian ini dinilai dari VIF (Variance 

Inflation Factor) atau nilai tolerance.  



3)  Uji Heteroskedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini 

menggunakan uji glejser. 

4)  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regeresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pa da periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya) dengan uji Durbin – Watson (DW test). 

b. Uji Regresi Liniear Berganda 

Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda  yang digunakan untuk mengetahui atau 

memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jenis hubungan spekulatif bisa bersifat positif dan 

negatif. Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut:  

KPWP = ß0 + ß1PSP+ ß2KWP+ ß3TK+ ß4PH + e 

Keterangan:  

KPWP = kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi  ?   = koefisien regresi  

PSP  = persepsi tentang sanksi perpajakan 

KWP = kesadaran wajib pajak 

TK  = tingkat pendidikan 

PH  = penghasilan 

e  = tingkat kesalahan 

c. Uji Ketepatan Model 

1)  Uji F 

Uji F (Goodness of Fit) dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  



2)  Uji R2 

Pengujian koefisiensi determinasi (R 2) untuk menguji 

seberapa besar R-square menunjukkan signifikansi hubungan antar 

variabel.  

d. Uji hipotesis 

1)  Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan yang 

signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. 

 

E. HASIL PENELITIAN 

1.  Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Pelaporan Wajib Pajak. 

Dari hasil penelitian diketahui nilai thitung < ttabel atau 1,323 > 1,666 

dan dengan nilai signifikasi 0,190 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka 

persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan 

pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Muliari dan Setiawan (2010). Hal ini berarti semakin berat sanksi 

perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak belum tentu dapat 

meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.  

2.  Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak 

Dari hasil pengujian diketahui nilai thitung > ttabel atau 2,104 > 1,666 

dan dengan nilai signifikasi 0,039 < 0,05 maka H0 ditolak dan pada taraf 

signifikansi 0,05 sehingga kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asri (2009) 

dalam Muliari dan Setiawan (2011) yang menunjukan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

3.  Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak 

Dari hasil pengujian diketahui nilai thitung < ttabel atau 1,042 < 1,666 

dan dengan nilai signifikasi 0,301 > 0,05 maka H0 diterima pada taraf 



signifikansi 0,05 sehingga tingkat pendidikan wajib pajak tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Hasil penelitian ini tidak tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Richardson (2006) dalam Pris K (2010) sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak belum tentu dapat 

meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.  

4.  Penghasilan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung < t tabel atau 1,559 < 1,667 

dan dengan nilai signifikansi 0,124 > 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima 

pada taraf signifikansi 0,05 yang berarti variabel penghasilan personal 

wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan tentang pelaporan wajib pajak.  Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwantini dan Bondan (2004) 

dalam Setiawan (2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar 

penghasilan wajib pajak belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan 

pelaporan wajib pajak.  

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Hasil uji t diketahui nilai signifikansi 0,190 > 0,05. Hal ini berarti variabel 

yang menyatakan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tidak terbukti 

atau ditolak.  

2.  Hasil uji t diketahui nilai signifikansi 0,039 < 0,05. Hal ini berarti variabel 

kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi diterima.  

3.  Hasil uji t diketahui nilai signifikansi 0,301 > 0,05. Hal ini berarti variabel 

yang menyatakan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tidak terbukti atau ditolak.  



4.  Hasil uji t diketahui nilai signifikansi 0,124 > 0,05. Hal ini berarti variabel 

yang menyatakan penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepa tuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tidak terbukti atau ditolak.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan 

dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan 

mempertimbangkan faktor -faktor lain yang dapat memperngaruhi 

kepatuhan pelaporan wajib pajak agar diperoleh hasil yang lebih baik.  

2.  Responden dalam penelitian ini hanya mencakup wajib pajak pekerja 

bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penulis 

mengharapkan kepada peneliti lain untuk memperluas ruang lingkup 

responden yang digunakan dalam penelitian.  
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