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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh kesadaran 

membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 2) Untuk menguji pengaruh 

pengetahuan peraturan perpajakan terhadap  kemauan untuk membayar pajak 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 3) Untuk menguji 

pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan 

untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas. 

Sampel penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas yang terdaftar kantor pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convience 

sampling yaitu sebanyak 100 responden. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel kesadaran membayar 

pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, variabel 

pengetahuan dan pemahaman mempunyai berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak dan persepsi mempunyai pengaruh kemauan membayar pajak. 

Sedangkan untuk pengujian F test diketahui bahwa variabel kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan dan pemahaman dan persepsi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak, hal ini berarti model regresi 

“FIT” dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 

Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 

tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektivitas 

Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak  

sebagai sumber  penerimaan  merupakan suatu hal yang sangat wajar,  

terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi 

diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang  

relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini 

berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang  tidak 

terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh 

pendapatan negara. 

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak lainya adalah berupa usaha  

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan 

menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan  perundang-

undangan. Usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan  kualitas 

pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang  yang 

berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha 

ektensifikasi. 

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Disamping  peran  

aktif  dari  petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari  wajib pajak itu 

sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak  merupakan hal yang 

penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar  pajak antara lain asas 

perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak  tersebut tidak secara 

langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak (Hardiningsih dan 

Yulianawati, 2011). 

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 

merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Salah 

satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak 
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baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, 

baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses 

Wajib Pajak. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati 

dan Nurlis (2010). Model ini memberikan sebuah struktur yang didalamnya 

mengkaji tiga variabel dalam kaitanya dengan  faktor -faktor yang 

mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pribadi yang 

melakukan pekerjaan bebas. Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan 

persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Akan tetapi, penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis ingin meniliti tentang 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK 

MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG 

MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS “ (Studi Kasus pada KPP 

Pratama Boyolali). 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak 

Menurut Undang-Undang  pasal 1 No. 28 Tahun 2007 tentang definisi 

pajak (dalam Mujiyati dan Aris 2011: 1) Pajak adalah  kontribusi  wajib  

kepada  negara  yang  terutang  oleh  wajib pajak  pribadi  atau  badan  yang  

sifatnya  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dan  tidak  mendapatkan  

imbalan  secara  langsung  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Fungsi Pajak menurut Mujiyati dan Aris (2011: 3) adalah 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

b. Fungsi mengatur (legulerend) 

c. Fungsi stabilitas  

d. Fungsi redistribusi pendapatan 
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Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang pasal 1 No 28 Tahun 2007, Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan. 

 

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas 

Pekerjaan bebas adalah  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  orang  

pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan 

yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (UU No. 28 Tahun 2007). 

Pekerjaan  bebas dapat dibagi  atas dua kelompok  yaitu,  pekerjaan bebas  

yang  dilakukan oleh tenaga ahli dan pekerjaan  bebas  lainnya. Pekerjaan  

bebas  yang dilakukan  oleh  tenaga  ahli  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  

oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. 

Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis, 

seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang 

bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009 dalam 

Setyawati 2013)  

 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 tentang 

perubahan dan ketentuan tata cara umum perpajakan Tata cara penghitungan 

PPh Orang Pribadi untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas masih 

diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto selama 

peredaran usahanya selama satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 

(empat milyar delapan ratus juta rupiah).  Jika  memilih  cara  ini,  maka  

orang  tersebut  wajib menyelenggarakan  pencatatan  atas  peredaran  usaha  

dan  penghasilannya (UU No. 28 Tahun 2007). Penghitungan PPh  yang 

terutang (dalam hal ini PPh  21)  adalah  jumlah  kumulatif  Penghasilan  

Kena  Pajak  (PKP)  dalam satu  tahun  takwim  dikalikan  tarif  pasal  17.  

PKP  diperoleh  dari  total penghasilan bruto dikali 50%. 
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Kemauan Membayar Pajak 

Menurut Rantung dan Hariadi (2009), kemauan membayar pajak 

dapat diartikan  sebagai  suatu  nilai  yang  rela dikontribusikan  oleh  

seseorang  (yang ditetapkan dengan peraturan),  yang digunakan untuk  

membiayai  pengeluaran  umum  negara dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal 

(kontraprestasi) secara langsung. 

 

Kesadaran Membayar Pajak  

Kesadaran  membayar pajak merupakan unsur  dalam  manusia  untuk  

memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau 

menyikapi kewajiban perpajakannya (Rahmawati, dkk 2011). 

 

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan  

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah 

proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan 

mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Wardani dan 

Sutari, 2013). 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.   

 

Hipotesis  

H1 :Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan untuk 

membayar pajak.  

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh  

terhadap kemauan membayar pajak.   

H3  : Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. 

 

 

 

 

KEMAUAN 

MEMBAYAR 

PAJAK 

Y 
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C. METODE PENELITIAN 

Jenis dan Objek penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini 

menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 

2002:152). Objek penelitian ini adalah Seluruh wajib pajak orang Pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Boyolali. 

 

Populasi, Sampel Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.Sampel penelitian ini adalah seluruh wajib 

pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode convience sampling. Jumlah  sampel  ditentukan  

dengan  menggunakan  rumus  Slovin  (Burhan Bugin, 2008 dalam Permaidi 

dkk, 2013) yaitu, sebagai berikut : 

 

 

Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri  dari data primer, yaitu penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan 

Supomo,2002:141). Data diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan 

yang disajikan dalam kuestioner. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuestioner yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas. Kuestioner sendiri merupakan teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2010:199). 

 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kemauan 

untuk membayar pajak dan tiga variabel independen yaitu kesadaran untuk 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan 

perrsepsi yang baik atas efektivitas perpajakan. 

 

Pengukuran Variabel 

Variabel kemauanuntuk membayar pajak, kesadaranuntuk membayar 

pajak, pengetahuandan pemahaman peraturan perpajakan dan perrsepsi yang 

baik atas efektivitas perpajakan diukur dengan menggunakan dengan skala 

likert lima poin. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan berbagai 

tahapan yaituuji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas,uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data; uji 

heteroskedastisitas; uji multikolinieritas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji 

analisis regresi berganda; uji koefisiensi determinasi R
2
; uji t; uji F. 

Alat pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

model regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :  

KUMP= α + b1KMP+ b2PPP + b3PESP +e 

Keterangan:  

α   :Konstanta (harga Y, bila X=0)  

b1- b3 :Koefisiensi  regresi  (menunjukkan  angka  peningkatan atau 

penurunan  variabel  dependen  yang  didasarkan  pada  hubungan 

nilai variabel independen)  

KUMP      : Kemauan untuk Membayar Pajak 
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KMP : Kesadaran Membayar Pajak  

PPP : Pengetahuan dan Pemahaman  Perpajakan 

PESP  : Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan  

e : eror 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Uji Validitas 

Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid tidaknya  

suatu  koestioner. Dilakukan dengan korelasi product-moment pearson. Jika 

rhitung < rtabel berarti item valid sebaliknya Jika rhitung <rtabel berarti item 

tidak valid (Ghozali, 2011:47).semua item pernyataan yang digunakan dalam 

kuestioner variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakandankemauan membayar pajak dapat dikatakan valid.  

 

UjiReabilitas (Reliability Test) 

Uji reliabilitas dengan cara menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-

masing instrumen dalam suatu  variabel. Hasil  pengujian reliabilitas terhadap 

semua variabel dengan Cronbach’s Alpha. Menunjukkan bahwa nilai Alpha 

lebihdari 0,7. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa semua instrument 

penelitian ini adalah reliabel. 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas> 0,05, maka data dalam penelitian ini digolongkan berdistribusi 

normal. 
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Uji Multikolinearitas 

Dalam penelitian ini uji adanya multikolinearitas dilihat berdasarkan 

Tolerance value danvariance inflation factor (VIF). Hasil pengujian ini 

diketahui tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan  penelitian 

ini. Hal ini ditunjukkan dengannilai Tolerance Value lebih besar dari 0,1 dan 

nilai VIF lebihkecil dari 10.  

 

Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini hasil uji heteroskedastisitas diketahui besarnya 

nilai thitung untuk masing-masing variabel kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang 

baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 (). Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini 

tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. 

 

Hasil UjiHipotesis 

Uji  Regresi  Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model  analisis 

regresi berganda (multiple regresion analysis). Dari hasil analisis regresi 

berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut : 

KMP = 5,878 + 0,272 KMP + 0,259 PPP+ 0,270 PESP + e 

 

Koefisien Determinasi R2 

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai adjusted 

R². Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh adjusted R².= 

0,223 atau 22,3% hal ini dapat diinterprestasikan bahwa 22.3 variasi kemauan 

membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

dan persepsi yang baik atas efektivitas sistim perpajakan. Sisanya 77,7% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat 

diketahui bahwa  Fhitung>Ftabel  yaitu 10,454 > 2,68 dan nilai signifikansi = 

0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti model regresi “FIT“ dan dapat digunakan 

untuk pengujian Hipotesis. 

 

Hasil Uji Hipotesis (uji t) dan Pembahasan 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh  masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilujistatistik t jika nilai 

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan hipotesis dalam penelitian ini  terdukung 

secara statistik. 

Dari hasil uji hipotesis 1 dapat diketahui variabel kesadaran membayar 

pajak mempunyai thitung sebesar 2,579 lebih besar dari ttabel =1,980, dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,011, sehingga Ho ditolak dan  H1 terdukung 

secara statistik. Hal ini berarti kesadaran membayar pajak  berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Dari hasil uji hipotesis 2 diketahui variabel pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan  mempunyai thitung sebesar 2,871 

lebih besar dari ttabel =1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005, 

sehingga Ho2 ditolak dan  H2 terdukung secara statistik. Hal ini berarti 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan  berpengaruh 

terhadap kemauan untuk membayar pajak  

Dari hasil uji hipotesis 3 dapat diketahui variabel persepsi yang baik 

atas efektivitas sistem perpajakan  mempunyai thitung sebesar 3,188 lebih 

besar dari ttabel =1,98dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, sehingga 

Ho3 ditolak dan  H3 terdukung secara statistik. Hal ini berarti persepsi yang 

baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk 

membayar pajak. 
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E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak. Hal ini ditunjukkan dengan model hasil uji  thitung (2,579) lebih besar 

daripada ttabel (1,98) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,011< = 

0,05. Oleh karena itu, H1 terdukung secara statistik.. 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini ditunjukkan dengan model 

hasiluji  thitung (2,871) lebih besar daripada ttabel (1,98) atau dapat dilihat 

dari nilai signifikansi 0,005 < = 0,05. Oleh karena itu, H2 terdukung 

secara statistik. 

3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan  mempunyai 

berpengaruhterhadap kemauan membayar pajak. Hal ini ditunjukkan 

dengan model hasil uji  thitung (3,188) lebih besar daripada ttabel (1,98) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,002 < = 0,05. Oleh karena itu, H3 

terdukung secara statistik. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 

dialami, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang 

ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini terbatas pada tempat yang diteliti yaitu pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

2. Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel yang diteliti yaitu hanya 

variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak. 
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Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali sebaiknya terus 

memperbaiki sistem pembayaran yang sudah ada dan mengadakan 

penyuluhan-penyuluhan kepada para wajib pajak akan tertib membayar 

pajak tahunan. 

2. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan lebih dari satu 

KPP dan menambah jumlah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak. 
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