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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan 

telah banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel – variabel 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Elia Mustikasari (2007) yang berjudul “ Kajian empiris tentang kepatuhan wajib 

pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya” yang melibatkan 9 

variabel laten yang diidentifikasi mempengaruhi perilaku tax profesional. Diantara 

9 variabel tersebut ada 4 variabel yang terkait dengan penelitian ini yaitu, Sikap, 

norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kondisi keuangan 

terhadap ketidakpatuhan pajak. Sikap bepengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku tidak patuh.. Norma subjektif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap niat tax profesional untuk berperilaku patuh. Ini dapat dilihat 

dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,124. Kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak 

badan. Kontrol keperilakuan yang berpengaruh negatif ini dapat dilihat dari 

koefisien jalur yang berada di posisi negatif sebesar -0,558. Kondisi keuangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan. Pengaruh 

negatif ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang berada di posisi negatif sebesar – 

6,396. 
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 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aldila,dkk (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Kepatuhan wajib pajak badan perusahaan manufaktur 

di Semarang dalam perspektif tax profesional ” melaporkan bahwa  sikap, norma 

subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak. Norma subjektif ini bergantung pada pengaruh orang – orang 

sekitar, teman, konsultan pajak, petugas pajak dan pengaruh pimpinan perusahaan. 

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan pajak. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

 Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan dilakukan oleh Aloysius 

Alvin (2014) dengan menggunakan 3 variabel yaitu, sikap, norma subjektif dan 

control perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian 

tersebut menemukan bahwa variable sikap dari staff pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan berpegaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin positif sikap 

staf pajak tersebut (dalam hal ini berarti mendukung) terhadap kepatuhan pajak 

maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Sebaliknya semakin negative 

(tidak mendukung) sikap staf pajak  terhadap kepatuhan pajak maka semakin rendah 

tingkat kepatuhan pajaknya. Norma subyektif yang dimiliki oleh seorang staff pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dari wajib pajak badan tersebut secara 

signifikan. Sehingga apabila orang-orang tersebut memiliki sikap positif terhadap 

kepatuhan pajak, maka staff pajak tersebut akan memiliki perilaku kepatuhan yang 

positif pula. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh seorang staff 
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pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dari wajib pajak badan tersebut 

secara signifikan. Hal ini berarti semakin kuat persepsi seorang staff pajak atas 

pengendalian perpajakan yang diterapkan di Indonesia, maka staff pajak tersebut 

akan berperilaku semakin patuh.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdyant Pangestu dan Oman 

Rusmana (2012) yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh 

Terhadap Tax Compliance Penyetoran Masa (Survei pada PKP yang terdaftar di 

KPP Pratama Purwokerto)” membuktikan bahwa sikap, kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan dan niat berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk 

patuh. Sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib 

pajak untuk patuh. Variabel sikap memiliki peran penting untuk  menjelaskan 

perilaku seseorang dalam lingkungannya oleh karena itu semakin positif sikap wajib 

pajak untuk patuh terhadap pajak , maka niat wajib pajak untuk patuh semakin besar. 

Norma subjektif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat untuk 

patuh. Niat yang dimiliki seseorang tidak hanya semata – mata dipengaruhi oleh 

norma subjektif dari orang – orang disekitar. Semakin besar tekanan sosial yang 

diberikan oleh lingkungan disekitar wajib pajak maka semakin besar niat yang 

dimiliki oleh tax profesional untuk patuh. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 

berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Semakin tinggi 

kendali dan kesanggupan persepsi wajib pajak yang dimilikinya akan membuat niat 

wajib pajak untuk patuh. 

 Pancawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Determinan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi kasus di KPP Pratama Salatiga)” mengatakan 
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bahwa persepsi kontrol perilaku, kondisi keuangan, kondisi fasilitas dan kondisi 

iklim organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap entitas kepatuhan pajak. 

Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Ini 

dibuktikan dari hasil analisis probabilitas sebesar 0,000(p<0,05) berarti H1 diterima. 

Semakin baik kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh tax profesional , maka 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin buruk kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan oleh tax profesional, maka akan menurunkan 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis probabilitas signifikan persepsi 

kondisi keuangan sebesar 0,000 (p<0,05) yang berarti bahwa persepsi kondisi 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. 

Apabila wajib pajak berhasil memenuhi segala aspek kebutuhan beerdasarkan 

pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan orang lain berarti kondisi keuangan 

individu tersebut sangat baik. Tetapi jika individu tersebut sering melakukan 

pinjaman dari pihak luar, dapat dikatakan kondisi keuangan individu itu sangat 

buruk. 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Elia 

Mustikasari 

(2007) 

Variabel Dependen : Sikap terhadap 

ketidakpatuhan pajak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat tax 
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Niat untuk berperilaku 

tidak patuh 

 

Variabel Independen :  

Sikap,Norma Subyektif, 

Kewajiban 

Moral,Kontrol 

keperilakuan yang 

dipersepsikan terhadap 

niat, kontrol keperilakuan 

yang dipersepsikan 

terhadap perilaku , Niat 

berperilaku,Kondisi 

keuangan, fasilitas 

perusahaan, iklim 

organisasi 

 

profesional untuk berperilaku 

tidak patuh, norma subjektif 

terhadap ketidakpatuhan 

pajak berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap niat 

tax profesional untuk 

berperilaku tidak patuh, 

Kewajiban moral 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap niat tax 

profesional untuk berperilaku 

tidak patuh, Kontrol 

keperilakuan yang 

dipersepsikan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap niat tax profesional 

untuk berperilaku tidak patuh, 

Kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap niat tax profesional 

untuk berperilaku tidak patuh, 

Niat tax profesional untuk 

berperilaku tidak patuh 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

ketidakpatuhan pajak badan, 

kondisi keuangan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

ketidakpatuhan pajak badan, 

fasilitas perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

ketidakpatuhan pajak badan, 

iklim organisasi berpenagruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ketidakpatuhan 

pajak.  
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2. Aldila,dkk 

(2014) 

Variabel Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

 

Variabel Independen :  

Sikap,Norma 

Subjektif,Kontrol 

Keperilakuan yang 

dipersepsikan,Kondisi 

Keuangan 

Sikap  tax profesional 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

badan,Norma subjektif tax 

profesional berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan,Kontrol 

keperilakuan yang 

dipersepsikan tax profesional 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan, 

Kondisi keuangan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan 

3 Aloysius 

Alvin (2014) 

Variabel Dependen : 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

 

Variabel Independen  : 

Sikap, Norma Subjektif 

dan Kontrol Keprilakuan 

Yang Dipersepsikan 

1). Sikap staff pajak 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak 

badan secara signifikan 2). 

Norma subyektif berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

pajak wajib pajak badan 

secara signifikan 3). Kontrol 

perilaku yang Dipersepsikan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak 

badan secara signifikan. 

4 Ferdyant 

Pangestu dan 

Oman 

Rusmana 

(2012) 

Variabel Dependen : 

Niat WP untuk patuh 

 

Variabel independen : 

sikap, kontrol 

keperilakuan yang 

dipersepsikan dan niat 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap berpengaruh signifikan 

terhadap niat wajib pajak 

untuk patuh, Norma subjektif 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap niat wajin pajak 

untuk patuh, Kontrol 

keperilakuan yang 

dipersepsikan berpengaruh 

signifikan terhadap niat wajib 

pajak untuk patuh, Niat wajib 

pajak untuk patuh 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak 

5 Pancawati 

Hardiningsih 

(2014) 

Variabel dependen: 

Kepatuhan Pajak wajib 

pajak badan 

Persepsi kontrol perilaku 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak, Persepsi 
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Variabel independen : 

persepsi kontrol perilaku, 

kondisi keuangan, 

kondisi fasilitas dan 

kondisi iklim organisasi 

kondisi keuangan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak, Persepsi 

fasilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak, Persepsi 

iklim organisasi berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak,  

Sumber  : Dari berbagai jurnal 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Teori ini menjelaskan bahwa  perilaku yang ditampilkan oleh individu dipengaruhi 

oleh niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku itu dapat muncul karena 3 faktor 

yaitu : (1) behavior beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut ( belief strength and outcome evaluation), (2) 

normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi 

untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply), (3) 

Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal – hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut 

(perceived power). (Ajzen,2002) 

 Saat perilaku ditampilkan biasanya terjadi hambatan yang timbul dari dalam 

diri sendiri maupun lingkungan. Menurut Ajzen (2002) secara berurutan behavior 

beliefs menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu obyek, normative 

beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) 
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atau norma subjektif (subjective norm) dan Crontrol beliefs menimbulkan perceived 

behavioral control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. 

2.2.2 Kepatuhan Pajak (tax compliance) 

Kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur 

dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang 

berwenang dalam suatu bidang tertentu (www.wikipedia.com diakses 01/02/2016). 

Dalam bidang perpajakan lembaga negara yang mengelola pajak adalah direktorat 

jendral pajak (DJP) dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

Menurut Robbins (2001;32) perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi 

antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Selain perilaku individu, 

perilaku kelompok dan organisasi dapat mempengaruhi perilaku tax profesional 

untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. 

 Sedangkan pengertian pajak menurut Siahaan (2005) pajak adalah pungutan 

dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang 

bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 

mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaran 

pemerintahan dan pembangunan. Pengertian pajak menurut Meliala (2007) dalam 

Jati Purbo Laksono (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang – undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk 

membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki sifat sukarela tetapi 

dapat dipaksakan oleh undang – undang. 

http://www.wikipedia.com/
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 Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) pengertian kepatuhan pajak 

yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami 

semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir 

pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan 

benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

 Permasalahan tax compliance memang menjadi permasalahan lama di 

bidang perpajakan. Aldila,dkk (2014) meneliti tentang kepatuhan pajak dengan 

empat variabel, yaitu sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan, kondisi keuangan. Semua variabel diatas berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Jackson dan Milliron (1986) dalam Mustikasari 

(2007) telah melakukan review literatur yang menyeluruh terhadap penelitian yang 

berkaitan dengan tax compliance. Mereka mengidentifikasi 14 variabel yang paling 

sering digunakan sebagai fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku 

kepatuhan pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat 

pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, kepatuhan rekan kerja, keadilan, kontak 

dengan IRS, sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. 

2.2.2.1 Pengetahuan Perpajakan 

Veronica (2009: 7) mengatakan pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang 

dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan 

dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan 



19 
 

hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan 

konsep pengetahuan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang – 

Undang  Nomor 28 tahun 2007 mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, 

NPWP dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan 

keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib 

pajak.  

2 Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 

 Sistem perpajakan yang diterapkan saat ini adalah self assestment system 

yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. Pengetahuan mengenai Fiungsi Perpajakan 

 Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. 
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2.2.2.2 Reformasi Perpajakan 

Dalam mendukung penerimaan negara yang kuat reformasi perpajakan (tax reform) 

merupakan salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

bidang perpajakan. Reformasi perpajakan untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 

1983 dengan berubahnya system perpajakan yang awalnya official assestment 

system menjadi self assestment system. Bila dengan menggunakan official 

assestment system, maka yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang 

yang harus dibayar oleh masyarakat adalah pihak kantor pajak (fiskus) yakni 

berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. 

 Sedangkan dengan self assessment system, maka diberikan kepercayaan 

kepada masyarakat (wajib pajak) untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang 

sesuai dengan transaksi atau kondisi yang dialami dan kemudian dibayar kas negara. 

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk lebih menegakkan kemandirian 

dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap 

potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan 

penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber – sumber diluar minyak bumi 

dan gas alam. 

 Perubahan juga terjadi dalam hal institusi perpajakan dimana terjadi 

perubahan fungsi dan penamaan kantor pajak. Semula kantor instansi pajak dinamai 

kantor inspeksi pajak (KIP) diubah menjadi  Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Perubahan ini mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Aspek 

pelayanan menjadi lebih terasa dalam program modernisasi perpajakan, yakni 
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melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak yang modern dengan 3 (model), 

yakni KPP wajib pajak besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. 

 Untuk meningkatkan pelayanan perpajakan , dilakukan perubahan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi. Penerapan sistem 

informasinya dengan menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak 

(SIDJP) yang berbasis teknologi informasi terkini. Semua alur pekerjaan (workflow) 

berada dalam jalur SIDJP dengan case management. 

2.2.2.3 Persepsi tentang Perpajakan 

Tidak sedikit ahli berpendapat bahwa pada umunnya manusia tidak suka membayar 

pajak. Dikatakan bahwa hanya sekelompok kecil orang yang merasakan pajak tidak 

memberatkan mereka. Mereka merasa membayat pajak terlalu sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dia bayar. Di Indonesia, majalah 

tempo (1987) pernah melakukan penelitian tentang sikap membayar pajak. Dari 991 

responden yang diwawancarai, 8,89 persen diantaranya menysatakan bahwa 

mereka, membayar pajak dalam jumlah yang kecil (Djamaludin,2004).  

 Upaya menghindarkan diri dari pembayaran pajak dapat dikategorikan 

dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah penghindaran pajak dengan cara legal (tax 

avoidance). Dalam tipe ini, wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak 

yang harus dibayar bagi cara mencari kelemahan peraturan perpajakan (loopholes). 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar adalah legal 

dan tidak menyalahi peraturan yang ada. 
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Tipe kedua adalah penghindaran pajak secara illegal (tax evasion). Dalam 

tipe ini, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan 

penghasilannya yang mestinya kena pajak. Tindakan demikian ini dapat dikenai 

hukuman. Kedua tipe penghindaran pajak di atas telah banyak dibahas oleh ahli 

perpajakan (lihat OECD, 1980). Tipe ketiga adalah penunggakan pembayaran pajak 

(tax arrearage). Penunggakan pajak (karena memang tidak mau membayar pajak) 

adalah tipe lain dari ketidakmauan membayar pajak. Sama halnya dengan ‘tax 

evasion’, menunggak pembayaran pajak dapat dikenakan hukuman. 

Walaupun terdapat perbedaan dalam gradasi antara perbuatan yang 

tergolong penghindaran pajak secara legal (tax avoidance), penghindaran pajak 

secara illegal (tax evasion), dan penunggakan pajak (tax arrearage), ketiganya 

merefleksikan ketidakgairahan orang membayar pajak. Pada kasus tax avoidance, 

motivasi untuk membayar jauh lebih baik daripada kasus tax evasion. Orang-orang 

yang melakukan tax avoidance tidak semata-mata karena rendahnya kegairahan 

untuk membayar pajak, tetapi juga dikarenakan motivasi untuk memperoleh 

keuntungan financial yang sebesar-besarnya. Para pelaku tax avoidance 

menganggap perilakunya halal dan tidak melanggar hukum.  

Kegairahan untuk membayar pajak jauh lebih rendah lagi pada kasus tax 

evasion, karena perilaku tersebut illegal. Ada pendapat bahwa tax evasion memang 

merupakan ciri perilaku yang agak umum pada manusia. Rendahnya persepsi 

masyarakat tentang pajak karena masyarakat merasa tidak merasakan manfaat dari 

pajak yang dibayar. Selain itu banyaknya terjadi pengemplangan pajak oleh oknum 

pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi amsyarakat tentang pajak.  
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2.2.3 Sikap 

Sikap merupakan perasaan seseorang yang mendukung atau memihak terhadap 

suatu obyek. Kotler (2000) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi yang 

dipertahankan seseorang mengenai suka atau tidak suka, perasaan emosi, dan 

kecenderungan aksi terhadap beberapa obyek atau gagasan. Definisi tersebut dapat 

diartikan sebagai cerminan apa yang ada didalam individu seseorang dengan 

pengaruh sosial disekitarnya. Sedangkan menurut Mustikasari (2007) mengatakan 

sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) 

pada objek tersebut. Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan 

cara – cara tertentu terhadap objek sikap.   

 Keseluruhan sikap seseorang terhadap suatu obyek sebagai kekuatan 

keyakinan yang dipegang seseorang terhadap berbagai macam obyek dan evaluasi 

terhadap keyakinan yang berhubungan dengan obyek tersebut. Hal ini sejalan 

dengan Loudon dan Bitta (1988) dalam Jatmiko (2006) yang mengatakan sikap 

adalah organisasi yang berlangsung terus – menerus dari motivasi, emosi, persepsi 

dan proses kognitif dalam menanggapi sejumlah aspek dalam dunia individu. 

 Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang 

dalam lingkungannya walaupun banyak faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku,seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian. 

Sedangkan faktor lingkungan terhadap sikap dan perilaku seseorang saling 

mempengaruhi. Dimana baik dan buruknya perilaku bisa saja dipengaruhi oleh 
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faktor lingkungan di sekitarnya. Sedangkan diterima atau tidaknya suatu perilaku  

tergantung perilaku individu tersebut di lingkungan sekitarnya.  

2.2.4 Norma Subjektif 

Ajzen (1988) dalam Mustikasari (2007) mengartikan norma subjektif sebagai 

persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. 

Norma adalah konvensi yang mengatur kehidupan manusia sehingga norma 

subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu 

orang atau lebih di sekitarnya (misalnya teman sejawat, saudara) untuk menyetujui 

atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut 

untuk mematuhi mereka (Ajzen 1988 dalam Mustikasari 2007). 

 Norma subjektif merupakan pembentuk perilaku yang dimiliki individu 

yang dipandang oleh  orang lain apakah menyetujui atau menolak perilaku yang 

dilakukan oleh individu tersebut ( Agustiantono,2012). Apabila orang lain setuju 

dengan perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut maka akan dilakukan 

secara terus menerus karena individu merasa perilakunya diterima oleh masyarakat. 

Tetapi jika orang lain menolak perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut 

maka tidak akan diulangi lagi oleh individu tersebut. 

 Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terdahulu membuktikan bahwa 

teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib 

pajak (Jackson dan Milliron,1986;Roth et al,1989;Steenbergen, McGraw and 

Scholz, 1922 dalam Mustikasari, 2007). Bobek and Hatfield (2003) dan Hanno & 

Violette (1996) dalam Mustikasari (2007) telah membuktikan secara empiris bahwa 
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norma subjektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib 

pajak. Indikator yang digunakan oleh Bobek and Hatfield (2003) adalah : anggota 

keluarga, pimpinan perusahaan, teman, pasangan, sedangkan Hanno & Violette 

(1996) menggunakan indikator keluarga. 

2.2.5 Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan 

Ajzen (2002) dalam Jati Purbo (2011) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan 

mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang 

tersebut. Niat akan terbentuk jika individu tersebut merasa mampu untuk melakukan 

perilaku. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memiliki dua pengaruh yaitu 

pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku  

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah 

seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki wajib pajak dalam menampilkan suatu 

perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangkan 

beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan, dan perilaku 

ketidakpatuhan pajak lainnya (Bobek dan Hatfield,2003 dalam Mustikasari,2007). 

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak dapat berpengaruh langsung 

terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobek 

dan Hatfield (2003) dan Blanthorme (2000) dalam Mustikasari (2007) tidak bisa 

membuktikan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan cukup 

signifikan. 
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Pengaruh langsung terjadi jika terdapat actual control diluar kehendak 

individu sehingga mempengaruhi perilaku. Jika sikap terhadap perilaku dan norma 

subjektif itu bersifat positif, maka semakin besar kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan seseorang sehingga semakin kuat niat seseorang untuk menampilkan 

perilaku. Niat tersebut akan diwujudkan jika adanya kesempatan dalam kondisi 

nyata. Sebaliknya perilaku yang diwujudkan bisa jadi bertentangan dengan niat yang 

diinginkan. Ini terjadi karena kondisi nyata tidak memungkinkan untuk 

memunculkan perilaku yang diniatkan sehingga dengan cepat mempengaruhi 

perceived behavior control individu tersebut. Perceived behavior control yang telah 

berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak lagi sama 

dengan yang diniatkan (Mustikasari,2007). 

2.2.6 Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan merupakan tingkat kesehatan yang sesungguhnya. Menurut 

Sartono (1997) dalam Kartika (2012)  analisis keuangan yang mencakup rasio 

keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang financial akan membantu 

dalam menilai persentasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang. 

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari 

tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cashflow). 

 Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tidak menjamin 

likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena profitabilitas perusahaan belum 

termasuk laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba 

akuntansi menganut basis akrual. Untuk mengukur kondisi keuangan yang perlu 
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diperhatikan selain profitabilitas adalah arus kas. Slemlord (1992), Bradley, (1994) 

dan Siahaan (2005) dalam Hardiningsih (2014) membuktikan bahwa profitabilitas 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam 

mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitasnya akan menekan  perusahaan 

untuk melaporkan pajaknya. 

 Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya 

dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. 

Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan 

keuangan dan cenderung tidak patuh pajak. Demikian juga dengan perusahaan yang 

memiliki likuiditas rendah ada kemungkinan untuk tidak patuh pajak karena lebih 

memilih untuk mempertahankan arus kasnya.  Pada suatu sisi perusahaan yang 

memiliki penghasilan netto diatas rata – rata mungkin memiliki dorongan untuk 

tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya meminimalkan policital visibility 

(Slemrod, 1989,Watts and Zimmerman,1986 dalam Siahaan, 2005 dan Bradley, 

2004, dalam Miladia, 2010).   

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Sikap Tax Profesional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Mustikasari (2007) mengatakan sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung 

atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Sikap merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara – cara tertentu terhadap objek sikap.  
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Sikap yang ditimbulkan terhadap suatu objek dapat berasal dari diri sendiri 

dan juga orang lain. Seorang tax profesional yang memiliki sikap mendukung 

kepatuhan pajak,maka tax profesional tersebut akan cenderung berperilaku patuh 

terhadap pajak. Tetapi jika tax profesional memiliki sikap tidak mendukung 

kepatuhan pajak, maka tax profesional tersebut cenderung tidak berperilaku patuh 

terhadap pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alvin (2014) tentang hubungan sikap staff 

pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini 

mendukung penemuan yang dilakukan oleh Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) 

bahwa sikap tax profesional terhadap ketidakpatuhan pajak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.  

 Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

penilitian sebagai berikut : 

H1 :  Sikap tax profesional berpengaruh terhadap perilaku 

kepatuhan pajak  

2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Ajzen (1988) dalam Mustikasari (2007) mengartikan norma subjektif sebagai 

persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. 

Norma adalah konvensi yang mengatur kehidupan manusia sehingga norma 

subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu 

orang atau lebih di sekitarnya (misalnya teman sejawat, saudara) untuk menyetujui 
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atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut 

untuk mematuhi mereka (Ajzen 1988 dalam Mustikasari 2007). 

 Norma subjektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang – 

orang di sekitar tax profesional yang dianggap penting, contohnya petugas pajak 

dan pimpinan perusahaan. Apabila orang – orang disekitar tax profesional memiliki 

pengaruh yang baik mengenai kepatuhan pajak, maka tax profesional akan patuh 

terhadap pajak. Sebaliknya jika orang – orang disekitar tax profesional memiliki 

pengaruh yang buruk tentang kepatuhan pajak, maka tax profesional akan tidak 

patuh pajak. 

 Alvin (2014) menemukan pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan 

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini sejalan dengan Bobek 

& Hatfield (2003) dan Hanno & Violette (1996) dalam Mustikasari (2007) telah 

membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan 

mempengaruhi niat ketidakpatuhan WP. Indikator norma subyektif yang digunakan 

oleh Bobek & Hatfield (2003) adalah: anggota keluarga, pimpinan perusahaan, 

teman, pasangan, sedangkan Hanno & Violette (1996) menggunakan indikator 

keluarga. 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka hipotesis penelitian yang digunakan 

adalah : 

H2 : Norma subjektif berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan 

pajak tax profesional. 
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2.3.3 Pengaruh Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa 

kuat tingkat kendali yang dimiliki wajib pajak dalam menampilkan suatu perilaku 

tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangkan beban 

yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan, dan perilaku 

ketidakpatuhan pajak lainnya (Bobek dan Hatfield,2003 dalam Mustikasari,2007). 

Pengaruh langsung terjadi jika terdapat actual control diluar kehendak individu 

sehingga mempengaruhi perilaku. 

 Jika sikap terhadap perilaku dan norma subjektif itu bersifat positif, maka 

semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang sehingga semakin 

kuat niat seseorang untuk menampilkan perilaku. Niat tersebut akan diwujudkan jika 

adanya kesempatan dalam kondisi nyata. Sebaliknya perilaku yang diwujudkan bisa 

jadi bertentangan dengan niat yang diinginkan. Ini terjadi karena kondisi nyata tidak 

memungkinkan untuk memunculkan perilaku yang diniatkan sehingga dengan cepat 

mempengaruhi perceived behavior control individu tersebut. Perceived behavior 

control yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga 

tidak lagi sama dengan yang diniatkan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jatipurbo (2011) mengatakan bahwa kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku yang ditampilkan oleh tax profesional 

juga dipengaruhi oleh kondisi nyata yang ada dilapangan. Kondisi nyata yang 
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memungkinkan tax profesional untuk berperilaku patuh akan memberikan 

kesempatan bagi tax profesional untuk berperilaku patuh. Sebaliknya jika kondisi 

tidak memungkinkan maka tax profesional akan berperilaku tidak patuh.  

 Berdasarkan pemahaman diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan 

adalah : 

H3 : Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak tax profesional. 

2.3.4 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kondisi keuangan merupakan tingkat kesehatan yang sesungguhnya. Kondisi 

keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat 

profitabilitas (profitability) dan arus kas (cashflow).Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan 

karena profitabilitas perusahaan belum termasuk laba akuntansi dibagi dengan 

investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Untuk 

mengukur kondisi keuangan yang perlu diperhatikan selain profitabilitas adalah arus 

kas. 

 Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya 

dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. 

Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan 

keuangan dan cenderung tidak patuh pajak. Demikian juga dengan perusahaan yang 

memiliki likuiditas rendah ada kemungkinan untuk tidak patuh pajak karena lebih 

memilih untuk mempertahankan arus kasnya.  Pada suatu sisi perusahaan yang 
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memiliki penghasilan netto diatas rata – rata mungkin memiliki dorongan untuk 

tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya meminimalkan policital visibility 

(Slemrod,1989 , Watts and Zimmerman 1986 , dalam Siahaan, 2005 dan Bradley, 

2004, dalam Miladia, 2010). 

 Berdasarkan pengertian diatas,  maka hipotesis penelitian yang diajukan 

adalah : 

H4 : Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak tax profesional 

2.4 Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah analisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan 

variabel independen yang digunakan adalah sikap, norma subjektif, kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan. Berdasarkan variabel 

dependen dan independen maka kerangka teoritis dari penelitian ini adalah : 
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Kerangka Konseptual 

 

  Sikap tax profesional terhadap kepatuhan pajak untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh sikap tax profesional terhadap kepatuhan pajak. Seseorang yang 

mendukung kepatuhan pajak akan cenderung untuk berprilaku patuh pajak. 

Sebaliknya jika seseorang tidak mendukung kepatuhan pajak akan cenderung untuk 

tidak patuh pajak. 

  Norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Jika orang – 

orang dekat dengan tax profesional memberikan pengaruh yang baik terhadap 

kepatuhan pajak maka tax profesional akan patuh pajak. Sedangkan jika orang – 

orang didekat tax profesional memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap 

kepatuhan pajak, maka tax profesional tidak akan patuh pajak. 

 Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontrol keprilakuan yang dipersepsikan 
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terhadap kepatuhan pajak. Perilaku yang ditampilkan oleh tax profesional juga 

dipengaruhi oleh kondisi nyata yang ada dilapangan. Kondisi nyata yang 

memungkinkan tax profesional untuk berperilaku patuh akan memberikan 

kesempatan bagi tax profesional untuk berperilaku patuh. Sebaliknya jika kondisi 

tidak memungkinkan maka tax profesional akan berperilaku tidak patuh.  

 Kondisi Keuangan terhadap kepatuhan pajak adalah untuk mengetahui 

persepsi  tax profesional mengenai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas 

rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung tidak patuh 

pajak 

Kerangka konseptual pada gambar tersebut menandakan bahwa sikap, norma 

subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aldila,dkk (2014) yang menyatakan keempat variabel tersebut diatas 

semuanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 


