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LAMPIRAN KUESIONER 

Kepada Yth : 

Responden 

Di tempat 

 

Bersama ini saya : 

Nama  : Novianti Choirina 

NIM  : 11.321.012 

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, 

Universitas Muhammadiyah Gresik 

 

Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas Ekonomi, 

JurusanAkuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik, saya memerlukan 

informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Analisis 

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib 

Pajak Pribadi”.  

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam 

penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan 

penelitian yang saya lakukan. 

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data 

yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata hanya 

untuk kepentingan penelitian.  

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner 

tersebut, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya,  

 

 

Novianti Choirina 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner  

 

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para wajib 

pajak atas analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. 

Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan 

tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya 

boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang 

paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu bekerja.  

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:  

Sangat Tidak 

Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju  

(TS) 

Kurang Setuju 

(KS) 

Setuju 

(S) 

Sangat 

Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

 

DATA RESPONDEN  

 

Untuk identifikasi penelitian, mohon diisi dengan singkat dan jelas data diri 

Bapak/Ibu/Saudara/I dengan member tanda ( x ) pada jawaban yang telah 

disediakan : 

1. Nama  :      *boleh tidak diisi 

2. Jenis kelamin : 

   Perempuan 

   Laki-Laki 

3. Pendidikan terakhir anda : 

SMA 

    D1 
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D2 

D3               

    S1                  

    S2            

    S3 

4. Usia : 

   22-30 Tahun 

 31-46 Tahun 

  46-60 Tahun 

  60 tahun keatas 

5. Lamanya menjadi seorang wajib pajak :        

   ≤  1 th 

   1 – 5 th 

   ≥ 5 th 

6. Status kepemilikan usaha : 

Pengusaha / Pemilik 

Karyawan 

7. Jenis SPT yang dilaporkan : 

1770 

1770s 

1770ss 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan           

1 Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP           

2 Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan 

kewaibannya dalam perpajakan           

3 Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka 

akan dikenakan sanksi pajak           

4 
Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan 

neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif 

yang berlaku           

5 Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh 

dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP           

6 Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 

diperoleh dari training           

Sumber : Kuisioner Widayati dan Nurlis (2010)           

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan           

7 Pembayaran pajak melalui e-banking mudah,aman dan 

terpercaya           

8 
Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filing sangat 

efektif           

9 Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan di 

mana saja dan memudahkan Wajib Pajak           

10 Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet 

dengan mudah dan cepat           

11 Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-

Registration dari website pajak.           

Sumber : Kuisioner Widayati dan Nurlis (2010)           

Sikap Wajib Pajak Pada Sanksi Denda           

12 
Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan 

membayar pajak tidak diampuni dan dan harus dikenakan 

bunga           

13 Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar           

14 Pelaksanaan sanksi denda bunga oleh petugas fiskus 

tepat pada waktunya           

15 
Perhitungan Pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap 

WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang 

bersangkutan           

Sumber : Kuisioner Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004)           

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan           
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16 Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperhatikan secara 

mendalam karena tiap aparat menangani satu PKP           

17 
Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu 

(Pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat 

(dengan lancar/tidak berbelit-belit)           

18 
Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan lebih 

mudah diterima oleh PKP           

19 
Sistem administrasi modern (digitalisasi :e-SPT,s-Filing) 

sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan           

20 Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat 

memberikan kemudahan bagi PKP           

21 Pembayaran pajak secara on-line memudahkan PKP 

karena prosesnya cepat.           

Sumber : Kuisioner Fasmi dan Misra (2012)           

Kemauan Membayar Pajak           

22 
Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak 

melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami 

tentang peraturan pajak           

23 Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk 

membayar pajak           

24 Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat 

dan cara pembayaran pajak           

25 Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas 

waktu pembayaran pajak           

26 Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak           

Sumber : Kuisioner Widayati dan Nurlis (2010)           

 


