
 

 

1 

 

PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU YANG 

DIPERSEPSIKAN, DAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

DENGAN NIAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 

 

WIDI DWI ERNAWATI 

Politeknik Negeri Malang 

BAMBANG PURNOMOSIDHI 

Universitas Brawijaya 

 

This research analyzes the influence of variables in the Theory of Planned Behavior: attitude 

toward the behavior, subjective norm, and perceived behavioral control toward tax compliance with 

intention as intervening variable. This study also examined whether the Sunset policy  influenced the 

intention toward tax compliance. The samples of this study were  tax professionals as representative of 

corporates tax payer listed in KPP Pratama Jakarta Pluit. Research design was survey research using 

questionnary as instrument. The amount of of the sample was 86 tax professionals. The data was ana-

lysed using Partial Least Square (PLS) with SmrtPLS. 

The result of this study showed  that attitude toward tax compliance and perceived behavioral 

control  influenced the intention of tax compliance, while subjective norm and sunset policy did not 

influence the intention of tax compliance. The result of study also showed that perceived behavioral 

control   influenced  tax compliance  directly. The last result was  intention  influenced tax compliance. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel yang terdapat dalam Teori Perilaku 

Terencana, yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan niat sebagai variabel intervening. Penelitian ini juga menguji apakah sunset policy me-

mengaruhi  niat terhadap kepatuhan pajak. Sample penelitian ini adalah ahli pajak sebagai wakil Wajib 

Pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pluit. Desain penelitian adalah survei dan instrument 

yang digunakan adalah kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 86 ahli pajak. Alat uji yang digunakan 

adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan program SmartPLS. 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 

berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan  norma subjektif dan sunset policy tidak ber-

pengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil studi juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian terakhir adalah niat  

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  

 

Kata Kunci: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, Sunset Policy, niat, 

Kepatuhan Wajib Pajak  
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self 

assessment yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai sebelumnya, 

yaitu sistem official assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang  ber-

laku (Resmi, 2007: 11). Penerapan sistem ini akan efektif apabila kondisi kepatuhan su-

karela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Fak-

ta-fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih mempri-

hatinkan,  dilihat dari tax ratio dan tax gap yang masih rendah. Untuk itu perlu dikaji se-

cara intensif faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fenomena kepatu-

han Wajib Pajak di Indonesia yang masih rendah ini menjadi motivasi pertama peneliti 

untuk menelaah secara intensif faktor-faktor  yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

Motivasi kedua dalam penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan faktor-faktor 

yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan teori perilaku. Riset 

tentang kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di In-

donesia dengan menggunakan berbagai macam pendekatan.  Beberapa pendapat tentang 

pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek 

perilaku manusia (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai den-

gan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006). Kiryanto (1999) 

menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang mema-

sukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar 

jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pe-

maksaan. Dari pengertian ini maka penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak bisa dilaku-

kan dengan menggunakan teori perilaku.  

  Ada beberapa teori perilaku yang bisa digunakan untuk meramalkan perilaku in-

dividu. Sihombing (2004) menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana (Theory of 

Planned Behavior)  yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap 

yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Arniati (2009) juga menyatakan 

bahwa Teori Perilaku Terencana  merupakan salah satu model psikologi sosial yang pal-

ing sering digunakan untuk meramalkan perilaku. Teori Perilaku Terencana merupakan 

prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. 

Atas dasar inilah peneliti memilih untuk menggunakan Teori Perilaku Terencana untuk 

menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Da-

lam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena 

adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 

penentu, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku; (2) norma subjektif; dan (3) kontrol perilaku 

yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).  

Motivasi ketiga dalam penelitian ini adalah peneliti ingin memperluas penelitian 

dengan menambah variabel pada kerangka Teori Perilaku Terencana. Ajzen (1991) men-

jelaskan bahwa model Teori Perilaku Terencana sangat terbuka untuk ditambah variabel 

prediktor lain untuk memprediksi niat dan perilaku tentang objek yang diteliti. Penamba-

han variabel  telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Modifikasi model ini 

bertujuan agar mampu menjelaskan prediksi niat dan perilaku Wajib Pajak secara lebih 

baik. Blanthorne (2000) dan Arniati (2009) memodifikasi model Teori Perilaku Terenca-

na dengan menambah satu variabel, yaitu etika. Penambahan variabel pada model Teori 

Perilaku Terencana juga dilakukan oleh Hanno dan Violette (1996) serta Bobek dan Hat-

field (2003) dengan menambahkan variabel kewajiban moral. Mustikasari (2007) me-

nambah variabel kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, 

dan iklim keorganisasian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menambah satu variabel 

yang diharapkan bisa memengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu  kebijakan fiskus. 
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Kebijakan fiskus yang dipilih dalam penelitian ini adalah kebijakan yang baru-baru ini 

dilaksanakan DJP, yaitu Sunset Policy.  

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa 

bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Di-

rektorat Jenderal Pajak, 2007). Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak 

(tax amnesty). Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga diharapkan membang-

kitkan niat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tan-

pa adanya sanksi administrasi atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm (1998) menunjukkan bahwa pengampunan 

pajak bisa memengaruhi kepatuhan pajak (tax compliance) dan kemauan membayar pajak. Peneli-

tian tentang pengampunan pajak di Indonesia yang terkenal dengan kebijakan Sunset Po-

licy di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Adi (2009) yang ber-

tujuan untuk melihat dampak atau pengaruh kebijakan sunset policy terhadap faktor-

faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak (willingness to pay) yaitu kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan 

persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa kebijakan Sunset Policy memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor yang 

memengaruhi kemauan membayar pajak.   

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah sikap berpengaruh  terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh? 

2. Apakah norma subjektif  berpengaruh  terhadap niat Wajib Pajak untuk 

berperilaku patuh? 

3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh  terhadap niat Wajib 

Pajak untuk berperilaku patuh? 

4. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap 

Wajib Pajak untuk berperilaku patuh tanpa melalui variabel niat? 

5. Apakah Sunset Policy berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku 

patuh? 

6. Apakah niat sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap  perilaku 

kepatuhan pajak? 

 

1.2. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh sikap, norma subjektif, pengaruh kontrol perilaku 

yang dipersepsikan, dan sunset policy  terhadap  niat Wajib Pajak untuk berperilaku 

patuh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

secara langsung kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap perilaku patuh dan 

pengaruh niat sebagai variabel intervening terhadap perilaku kepatuhan pajak.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 1) Kontribusi teoritis, yaitu 

memberikan bukti secara empiris implementasi Teori Perilaku Terencana dalam 

menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak; 2) 

Kontribusi praktik, yaitu memberikan informasi tentang kriteria Wajib Pajak Patuh yang bisa 

dijadikan acuan Wajib Pajak untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik kepatuhan pajak yang 

telah dilaksanakan selama ini; dan 3) Kontribusi Kebijakan, yaitu  memberikan informasi kepada 

Direktorat Jenderal Pajak mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat Wajib Pajak untuk ber-

perilaku patuh dengan pendekatan Teori Perilaku Terencana dan bisa digunakan untuk 

mengevaluasi program Sunset Policy yang telah dilaksanakan, apakah program tersebut 

berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
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2.Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa  munculnya perilaku ditentukan oleh niat berpe-

rilaku yang dimiliki seseorang (Ajzen 1991). Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri,  

yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior, norma subjektif (Subjective norm), 

dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). 

2.1.1. Sikap terhadap perilaku. 

Keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang kemudian menghasilkan sikap 

terhadap perilaku (attitude toward behavior) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu peri-

laku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), apakah perilaku 

tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini,  sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa 

besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas 

hasil perilaku kepatuhan pajak. 

2.1.2. Norma Subjektif 

Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang 

lain yang memotivasi seesorang untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motiva-

tion to comply). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma 

subjektif (subjective norms. Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh so-

sial dalam membentuk perilaku tertentu.. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh 

tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak  tentang 

kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang un-

tuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak. 

2.1.4.Kontrol perilaku yang dipersepsikan 

Keyakinan kontrol (control beliefs) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang di-

persepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat peri-

laku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam 

studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan 

DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. 

2.2.  Sunset Policy 

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2007) yang meliputi: (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum 

memiliki NPWP; (2) penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak atas penyampaian dan 

pembetulan SPT yang salah; dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.  

2.3 Niat Kepatuhan Pajak 

Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena 

adanya intensi  atau niat untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat berperilaku selain diten-

tukan oleh sikap dan norma subjektif, niat juga ditentukan oleh kontrol perilaku yang dipersepsi-

kan. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator bagi niat yang pada gilirannya me-

nentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak. 
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2.4.Kepatuhan Wajib Pajak 

 Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib 

Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 

192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 

192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir. 

b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari 

sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut. 

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak 

lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh 

izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 

31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk 

utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pe-

merintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-

turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan 

rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan 

SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatan-

gani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pen-

gawas akuntan publik. 

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka 

waktu 5 tahun terakhir. 

 

2.5 Penelitian  Terdahulu 

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan perilaku 

di antaranya dilakukan oleh Hanno dan Violette (1996), Blanthorne (2000), Bobek dan 

Hatfield (2003), Mustikasari (2007), dan Arniati (2009). Dalam penelitian tersebut, fak-

tor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan dengan menggunakan 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikembangkan oleh Ajzen 

(1991).  

Hanno dan Violette (1996) meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak menemukan 

bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat dan perilaku kepatu-

han Wajib Pajak. Blanthorne (2000) memanfaatkan Teori Perilaku Terencana dengan 

menambahkan variabel etika untuk menelaah perilaku kepatuhan pajak pada dua kelom-

pok Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu WP Orang Pribadi yang mempunyai kesempatan 

melakukan ketidakpatuhan dan WP Orang Pribadi yang tidak mempunyai kesempatan 

melakukan ketidakpatuhan. Blanthorne tidak bisa membuktikan pengaruh sikap terhadap 

niat kepatuhan Wajib Pajak. Dari studi ini ditemukan bahwa pengaruh orang sekitar (sub-

jective norms) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap niat 

kepatuhan pajak. Bobek dan Hatfield (2003) melakukan penelitian tentang kepatuhan pa-

jak dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana yang telah dimodifikasi sebagai dasar 

untuk pengembangan hipotesisnya. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji 

beberapa keyakinan (beliefs) yang mendasari sikap Wajib Pajak atas ketidakpatuhan pa-

jak pada situasi tertentu dan peran moral dalam kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari peneli-

tian ini adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dan norma subyektif berpengaruh 

positif terhadap niat untuk tidak patuh. Temuan ini memperkuat Teori Perilaku Terencana 

yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek dan norma subjektif akan 

memengaruhi perilaku orang tersebut melalui niatnya. 

Mustikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan 

pada perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar di Surabaya. Mustikasari 

menguji pengaruh faktor-faktor dalam Teori Perilaku Terencana terhadap ketidakpatuhan 
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Wajib Pajak Badan dengan menambahkan variabel kewajiban moral, kondisi keuangan 

perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian. Mustikasari (2007) membuk-

tikan bahwa (1) tax professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat keti-

dakpatuhan pajaknya tinggi; (2) pengaruh orang sekitar (perceived social pressure) yang kuat 

memengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh; (3) tax professional yang memiliki 

kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya; (4) semakin 

rendah persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong tax professional 

berniat patuh; (5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional maka akan 

mendorong tax professional tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang 

diwakilinya; (6) tax professional yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan 

pajaknya rendah atau sebaliknya. 

Arniati (2009) mereplikasi penelitian Trivedi, Shehata, dan Mestelman (2004) 

dengan menambahkan satu variabel etika dari Machiavellin. Hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa sikap tidak memengaruhi perilaku melalui niat, sedangkan variabel yang me-

mengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak adalah norma subjektif dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari penelitian Mustika-

sari (2007), perbedaannya adalah penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan sampel WP Badan yang bergerak di bidang 

jasa, dagang dan manufaktur, serta variabel yang ditambahkan dalam kerangka Teori Pe-

rilaku Terencana adalah variabel yang belum dipakai dalam penelitian sebelumnya, yaitu 

sunset policy. 

 

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang 

kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak men-

genai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan pajak 

ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau negatif, yang selanjutnya akan 

membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hasil penelitian Hanno dan Violette (1996) serta Bobek dan  Hatfield (2003) menya-

takan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatu-

han pajak. Mustikasari (2007) juga membuktikan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat 

untuk berperilaku. Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipote-

sis sebagai berikut : 

H
1
: Sikap terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak  untuk berperilaku 

patuh.  

 Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau 

lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan 

memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Sikap terhadap kepatuhan 

pajak yang positif atau negatif yang sudah terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman Wajib Pa-

jak maupun pengalaman orang lain akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak pa-

tuh. Namun, niat ini bisa berubah karena pengaruh orang sekitar tau faktor lainnya. Berdasarkan 

penjelasan tersebut di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H2:Norma subjektif berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak  untuk berperilaku patuh.  

 

Ajzen (1991) mengatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat 

didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan 

implikasi motivasi pada orang tersebut. Mustikasari (2007) dan Arniati (2009) telah membuktikan 

secara empiris bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat berperilaku. Hasil 

yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Bobek dan Hatfield (2003) serta Blanthorne (2000), 

yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak memengaruhi niat. Berdasar-

kan teori dan hasil penelitian di atas, diajukan hipotesis  penelitian sebagai berikut:  
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H3:Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh pada niat Wajib Pajak  untuk berperilaku 

patuh.  

 

Kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung 

(melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat ac-

tual control di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap ter-

hadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga 

semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kon-

disi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan diwujud-

kan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan 

dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan 

memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol 

perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah 

berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang di-

niatkan.  

Bobek dan Hatfield (2003) serta Blanthorne (2000) berhasil membuktikan bahwa kontrol peri-

laku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku secara langsung. Berdasarkan teori 

dan bukti empiris di atas,  dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H4:Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.  

 

Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah 

menerapkan Sunset Policy untuk memberikan pengampunan pajak dan semata-untuk melindungi 

Wajib Pajak. Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1998) 

menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu memengaruhi kepatuhan pajak (tax compliance) 

dan kemauan membayar pajak. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di 

beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat 

meningkatkan kemauan atau niat membayar pajak oleh Wajib Pajak. Penelitian di Indonesia terkait 

dengan pengampunan pajak yang terkenal dengan Sunset Policy  dilakukan oleh Ratung dan Adi 

(2009) menunjukkan bahwa kebijakan Sunset Policy direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu 

dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Berdasarkan teori, penjelasam, dan 

kajian empiris di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Sunset Policy berpengaruh positif terhadap niat Wajib Pajak untuk  berperilaku patuh. 

Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena 

adanya intensi  atau niat untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat berperilaku selain diten-

tukan oleh sikap dan norma subjektif, juga ditentukan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. 

Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator bagi niat yang pada gilirannya menentu-

kan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak. Jadi, niat dalam penelitian ini merupakan 

variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu variabel yang memengaruhi hubungan antara va-

riabel-variabel  independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung (In-

driantoro dan Soepomo: 66). Berdasarkan teori, penjelasan, dan kajian empiris di atas,  hipotesis 

penelitian yang diajukan adalah:  

H6 : Niat untuk berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Metode Penelitian 

4.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelaya-

nan Pajak Pratama Jakarta Pluit sebanyak  614. Metode pengambilan sampel yang digunakan ada-

lah pengambilan sampel berbasis pada probabilitas  dengan  teknik random sederhana. Besarnya 

jumlah sampel dihitung melalui rumus formula statistik  pendekatan Yamane (Ferdinand, 2006: 

227), ditemukan sampel sebanyak 86  ahli pajak. Responden yang dijadikan sumber informasi atau 

sumber data dalam penelitian ini adalah ahli pajak (tax professional) yang bekerja pada perusahaan 

tersebut sebagai wakil Wajib Pajak.  
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4.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, dan respondennya adalah 

ahli pajak (tax professional). Kuisioner diberikan secara langsung kepada responden pada saat 

responden melakukan pelaporan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pluit. Pengumpulan data 

dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 

a. Tahap ke-1: melakukan exploratory test atau belief elicitation procedures (BEP) sesuai 

dengan petunjuk Ajzen (2006)  untuk memperoleh indikator-indikator variabel sikap 

terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. BEP 

dalam penelitian ini memodifikasi BEP yang dikembangkan oleh Mustikasari (2007) dan 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Expolaratory-test dilakukan dengan cara memberi-

kan kuesioner kepada 50 ahli secara acak yang datang ke KPP Jakarta Pluit pada tanggal 

20 – 30 April 2010, bertepatan dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan.  

b. Tahap ke-2: Hasil Expolaratory-test tersebut di atas kemudian digunakan untuk me-

nyusun instrumen dalam kuesioner yang mengacu dan memodifikasi  kuesioner yang di-

kembangkan Mustikasari (2007), selanjutnya diberikan kepada responden secara lang-

sung pada saat responden menyampaikan SPT Masa yang biasanya dilakukan pada tang-

gal 15 – 20 pada setiap masa pajak. Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan pada tang-

gal 15 – 20 Mei 2010. 

4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini mempunyai dua jenis variabel, yaitu varibel eksogen dan variabel endogen. 

Variabel eksogen  meliputi sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang 

dipersepsikan, dan Sunset Policy, sedangkan variabel endogen meliputi niat dan kepatuhan Wajib 

Pajak. Penelitian ini juga mengklasifikasikan variabel penelitian menjadi dua, yaitu variabel laten 

dan indikator. 

4.3.1 Sikap terhadap kepatuhan pajak  
Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang ditentukan secara lang-

sung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Keyaki-

nan-keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 5 keyakinan dari hasil exploratory-

test. Secara matematis, Ajzen (2006) memberikan formula sikap dalam persamaan berikut: AB α Σ 

b
i 
e

i
 ; AB = attitude toward the behavior, b = beliefs strength, dan e= outcome evaluation. 

4.3.2 Norma subjektif  

Norma subjektif terhadap kepatuhan pajak adalah kekuatan pengaruh pandangan orang-

orang di sekitar Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak.  Ajzen (2006) memberikan for-

mula norma subyektif dalam persamaan berikut: SN α Σ n
i
m

i
;  SN = subjective norm, n = norma-

tive beliefs, dan m = motivation to comply. 

4.3.3 Kontrol perilaku yang dipersepsikan  

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini  akan mendo-

rong Wajib Pajak dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Indikator kontrol perilaku yang 

dipersepsikan dalam penelitian ini hasil dari exploratory-test. Ajzen (2006) memberikan formula 

kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam persamaan berikut: PBC α Σc
i
p

i
; PBC = perceived be-

havioral control, c = control beliefs strength, dan p = control beliefs power. 

4.3.4 Sunset Policy  

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Indikator yang di-

gunakan dalam penelitian ini merupakan indikator dari Sunset Policy yang meliputi penghapusan 

sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, penghapusan sanksi 

administrasi terhadap penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan penghapusan sanksi 

administrasi atas kurang bayar pajak. 
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4.3.5 Niat untuk berperilaku patuh  

Dalam Teori Perilaku Terencana yang dirumuskan Ajzen (1991), niat berperilaku meru-

pakan variabel antara dalam membentuk perilaku.  Hal ini berarti bahwa seseorang akan melaku-

kan suatu tindakan atau perilaku melalui niat.  Dalam penelitian ini, niat ditetapkan sebagai varia-

bel intervening karena memediasi hubungan variabel independen (sikap, norma subjektif, kontrol 

perilaku yang dipersepsikan, dan Sunset Policy) ke variabel dependen (kepatuhan pajak). Dalam 

mengukur variabel laten niat untuk berperilaku patuh, responden akan dimintai pendapatnya ten-

tang 2 pernyataan yang mewakili 2 variabel niat, yaitu: (1)kecenderungan dan (2) keputusan untuk 

patuh terhadap ketentuan perpajakan. 

4.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada sya-

rat-syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang 

kriteria Wajib Pajak Patuh kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan pem-

bayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance).  

4.4. Model Penelitian dan Teknik Analisis Data 

  Model penelitian yang diajukan bisa dilihat pada Lampiran 1, menggambarkan 

keseluruhan variabel yang diuji dan  hipotesis yang diturunkan. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan software SmartPLS. Beberapa ala-

san studi ini menggunakan teknik analisis PLS atau SEM berbasis varian adalah: (1) model peneli-

tian menggunakan lebih dari satu variabel dependen; (2) konstruk dalam penelitian seluruhnya 

diukur secara tidak langsung melalui indikator atau variabel manifest; (3) penelitian ini menggu-

nakan konstruk dengan indikator formatif dan indikator refleksif. 

  

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

5.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi 6 hal, yaitu jenis kelamin, umur, bidang pendidikan 

formal, pendidikan formal terakhir, pendidikan informal yang menunjang keahlian perpajakan, dan 

masa kerja sebagai ahli pajak.  Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki lebih banyak 

daripada responden perempuan dengan usia  berkisar  30 – 39 tahun. 

 Bidang pendidikan akuntansi mendominasi karakteristik responden berdasarkan bidang 

pendidikan,  pada jenjang sarjana dengan masa kerja antara 5-10 tahun. Pelatihan brevet merupa-

kan pendidikan informal yang paling banyak diikuti responden. 

5.2. Evaluasi Model Outer dan Inner 

Inner dan outer model (full model) variabel sikap, norma, kontrol perilaku, sunset policy, 

niat berperilaku patuh, dan kepatuhan wajib pajak bisa dilihat pada Lampiran 2. 

5.2.1 Evaluasi Outer Model  

Model pengukuran berisi hasil-hasil uji indikator  terhadap konstruk laten yang ada dalam 

model struktural. Hasil analisis bisa dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan harga-harga statistik 

hasil analisis SEM-PLS seperti disajikan pada Lampiran 4, maka hasil uji hubungan antar variabel 

dipaparkan sebagai berikut. Beberapa indikator yang berloading paling besar menunjukkan bahwa 

suatu variabel ditentukan oleh indikator tersebut.  

Pada variabel sikap, bobot terbesar (=0,905) terdapat pada indikator kelima, yaitu 

membayar pajak berarti akan berkontribusi pada negara.Variabel norma, loading terbesar 

(=0,818) terdapat pada indikator kedua, yaitu  konsultan pajak. Artinya konsultan pajak memiliki 

pengaruh terbesar terhadap niat ahli pajak untuk berperilaku patuh. Variabel kontrol perilaku yang 

dipersepsikan, loading terbesar (=0,824) terdapat pada indikator pertama, yaitu pemeriksaan dan 

penyidikan fiskus. Variabel sunset policy, loading terbesar (=0,937) terdapat pada indikator 

pertama, yiatu penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang belum memiliki 
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NPWP. Manfaat ini yang paling banyak dirasakan oleh wajib pajak. Variabel niat, loading terbesar 

(=0,866) terdapat pada indikator kedua, yaitu keputusan untuk patuh terhadap pajak. Niat seorang 

wajib pajak adalah kuat apabila telah ada keputusan niat untuk membayar pajak.Variabel 

kepatuhan, loading terbesar (=0,890) terdapat pada indikator ketiga, yaitu pelaporan. Derajat 

kepatuhan adalah sangat baik apabila segala bentuk yang berhubungan dengan pelaporan pajak 

telah dibuat dan disiapkan secara benar dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. 

5.2.2 Evaluasi Inner Model 

Berikut ini adalah uraian hasil uji terhadap  6 buah hipotesis pada model struktural yang 

diajukan pada penelitian ini.  

Tabel 1 

Hasil Uji Inner Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1:sikap 

X2:norma subjektif 

X3:kontrol perilaku yang dipersepsikan 

X4:sunset policy 

Y1:niat  

Y2:kepatuhan pajak 

 

Tabel di atas  menerangkan bahwa  dari 6 jalur yang ada dalam model inner terdapat 2 jalur yang 

secara hasil uji statistik adalah tidak signifikan, yaitu jalur norma subjektif ke niat  perilaku patuh 

(koefisien = 0,071 dan t = 0,458) dan sunset policy ke niat  perilaku patuh (koefisien = 0,042 dan t 

= 0,246). 

 

5.3 Kelayakan Model 

Pada model struktural kelayakan model ditunjukkan dari besar R
2 

model, composite 

reliability, dan average variance extracted (AVE). Indikator kelayakan model dijelaskan pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel  2 

Kelayakan Model 

 

 

 

 

 

 

Arah jalur 
Koefi-

sien 

Koefisien  

Rerata Sampel 

Stan-
dard 

Error 

t-htg 

X1-> Y1 0.330 0.285 0.131 2.508 

 X2 -> Y1 0.071 0.153 0.155 0.458 

X3-> Y1 0.277 0.305 0.137 2.021 

 X3 -> Y2 0.404 0.374 0.109 3.708 

X4-> Y1 0.042 -0.019 0.172 0.246 

Y1 -> Y2  0.273 0.326 0.109 2.492 

Konstruk R
2 

Composite 

Reliability AVE 

Sikap  - 0.939 0.754 

Norma  - 0.869 0.573 

Kontrol  - 0.883 0.655 

Sunset 

Policy  - 0.535 0.360 

Niat 0.327 0.844 0.730 

Patuh 0.340 - - 
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Kelayakan model diperoleh dari  koreksi terhadap hasil kali kontribusi residual. R
2
model = 1 – (1 - 

0,327)(1 – 0,340) = 1 – 0,444 = 0,556, hasil perhitungan ini menerangkan bahwa kelayakan model 

penelitian ini adalah 55,6%. Reliabilitas komposit dari konstruk berkisar 0,535 – 0,939, sedangkan 

nilai rata-rata varian terekstrak berkisar antara 0,360 – 0,754. 

5.4  Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Secara ringkas, hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3  berikut ini: 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

Hipotesis 1 : Sikap Berpengaruh terhadap Niat   

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk sikap ke konstruk niat sebesar  

0,330 dan t-hitung sebesar 2,508. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh t-tabel 

sebesar 1,96 dan ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari pada t-tabel yang berarti bahwa 

koefisien jalur  tersebut adalah signifikan, sehingg hipotesis penelitian H1 diterima. Ini berarti 

bahwa ahli pajak yang memiliki sikap terhadap kepatuhan pajak positif, niat kepatuhannya tinggi 

atau sebaliknya jika sikap terhadap kepatuhan pajak negatif, niat kepatuhannya rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya ahli pajak yang mewakili WP Badan pada KPP Jakarta Pluit 

bersikap positif atas kepatuhan pajak, artinya sebagai individu mereka mendukung kepatuhan pa-

jak sebagai wujud kontribusi kepada negara. 

Hipotesis2: NormaSubjektif Berpengaruh terhadap Niat  

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk norma ke konstruk niat sebesar  

0,071 dan t-hitung sebesar 0,458. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh t-tabel 

sebesar 1,96 dan ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel yang berarti bahwa 

koefisien jalur tersebut adalah tidak signifikan, sehingg H2 yang menyatakan bahwa norma sub-

jektif berpengaruh terhadap niat  ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan so-

sial yang meliputi  teman, konsultan pajak, petugas pajak, pimpinan perusahaan, serta media cetak 

dan elektronik belum bisa memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh.  

Hipotesis 3 : Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Berpengaruh  terhadap Niat  

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk kontrol ke konstruk niat 

sebesar 0,277 dan t-hitung sebesar 2,021. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh t-

tabel sebesar 1,96 dan ini menunjukkan bahwa t- hitung lebih besar dari pada t-tabel yang berarti 

bahwa koefisien jalur tersebut adalah signifikan, sehingg H3 yang menyatakan bahwa kontrol peri-

laku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh diterima. 

Hal ini berarti bahwa semakin kuat persepsi ahli pajak atas kuatnya sistem pengendalian perpaja-

kan yang diterapkan di Indonesia, semakin besar niat ahli pajak untuk berperilaku patuh, atau se-

baliknya.  

Arah jalur 
Koefisien 

Jalur 

t-

hitung 

t-

tabel 

Diterima/ 

Ditolak 

H1: X1-> Y1 0,330 2.508 1,96 Diterima 

H2: X2 -> 

Y1 

0,071 

0.458 

1,96 

Ditolak 

H3: X3-> Y1 0,277 2.021 1,96 Diterima 

H4: X3 -> 

Y2 

0,404 

3.708 

1,96 

Diterima 

H5: X4-> Y1 0,042 0.246 1,64 Ditolak 

H6: Y1 -> 

Y2  

0,273 
2.492 

1,64 
Diterima 
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Hipotesis 4: Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Berpengaruh  Langsung Terhadap 

terhadap Kepatuhan  

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk kontrol ke konstruk kepatuhan 

sebesar  0,404 dan t-hitung sebesar 3,708. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 

t-tabel sebesar 1,96 dan ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari pada t-tabel yang berarti 

bahwa koefisien jalur tersebut adalah signifikan,sehingg H4 yang menyatakan bahwa kontrol peri-

laku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak diterima. Variabel 

kontrol perilaku yang dipersepsikan mempunyai pengaruh langsung paling besar terhadap Wajib 

Pajak  untuk berperilaku patuh. Hal ini berarti bahwa semakin kuat persepsi ahli pajak atas kuat-

nya sistem pengendalian perpajakan yang diterapkan di Indonesia, semakin mendorong ahli pajak 

untuk langsung berperilaku patuh. 

Hipotesis 5 :  Sunset Policy Berpengaruh terhadap Niat  

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk sunset policy ke konstruk niat 

sebesar  0,042 dan t-hitung sebesar 0,246. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 

t-tabel sebesar 1,64 (pengujian hipotesis satu ekor) dan ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih 

kecil dari pada t-tabel yang berarti bahwa koefisien jalur tersebut adalah tidak signifikan, sehingg 

H5 yang menyatakan bahwa sunset policy berpengaruh positif terhadap terhadap niat Wajib Pajak 

untuk berperilaku patuh ditolak. Hal ini berarti bahwa Sunset Policy belum direspon oleh Wajib 

Pajak sebagai kebijakan yang menguntungkan sehingga belum bisa merangsang niat kepatuhan 

pajak. 

Hipotesis 6 : Niat Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak 

Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur dari konstruk niat ke konstruk kepatuhan sebesar  

0,273 dan t-hitung sebesar 2,492. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh t-tabel 

sebesar 1,64 dan ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari pada t-tabel yang berarti bahwa 

koefisien jalur tersebut adalah signifikan. Hasil ini memberikan keputusan bahwa koefisien jalur 

tersebut adalah signifikan, sehingg H6 yang menyatakan bahwa niat berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak diterima. Hal ini berarti bahwa apabila niat kepatuhan pajak tinggi, perilaku kepa-

tuhan pajaknya tinggi atau sebaliknya. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi 

oleh niat ahli pajak. 

5.5. Pengujian pengaruh tidak langsung dan pengaruh total 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah sikap, 

norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sunset policy berpengaruh terhadap ke-

patuhan pajak melalui variabel niat. Jadi niat berkedudukan sebagai variabel intervening. Hal ini 

bisa dibuktikan dari hasil pengujian pengaruh tidak langsung dan pengaruh total yang bisa dilihat 

pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

 
Hubungan 

Variabel 

Pengaruh 

langsung 

Pengaruh 

Tidak 
langsung 

Total 

Pengaruh 

X1 ke Y1 0.330  0.330 

X2 ke Y1 0,071  0,071 

X3 ke Y1 0,277  0,277 

X4 ke Y1 0,042  0,042 

Yi ke Y2 0,273  0,273 

X1 ke Y2 melalui Y1 0,363 0,090 0,453 

X2 ke Y2 melalui Y1 0,445 0,019 0,464 

X3ke Y2 melalui Y1 0,455 0,076 0,531 

X4 ke Y2 melalui Y1 0,192 0,011 0,203 
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Berdasarkan tabel di atas, niat terbukti bisa menjadi variabel intervening yang ditunjuk-

kan oleh hasil statistik bahwa niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, 

dan apabila variabel niat dikeluarkan dari model, maka pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol 

perilaku yang dipersepsikan, dan sunset policy menjadi lemah. 

6. Simpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan temuan studi dapat disimpulkan bahwa sikap 

dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, se-

dangkan norma subjektif dan sunset policy tidak  berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku pa-

tuh. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan pajak. Secara umum, hasil penelitian mendukung Teori Perilaku Te-

rencana, namun variabel sunset policy belum bisa ditambahkan sebagai tambahan variabel penentu 

niat dalam kerangka Teori Perilaku Terencana. 

6.2  Implikasi Studi 

  Temuan studi ini memberikan informasi kepada DJP, bahwa pada umumnya Wajib Pajak 

yang dalam hal ini diwakili oleh ahli pajak mempunyai sikap positif dan berniat untuk patuh pajak. 

Temuan kedua adalah sehubungan dengan persepsi WP terhadap keberadaan aparat/petugas pajak 

yang masih rendah (indikator ke-3 variabel norma subjektif) dalam mendorong niat WP untuk 

berperilaku patuh. Temuan menarik lainnya adalah konsultan pajak memiliki pengaruh paling be-

sar dalam mendorong kepatuhan pajak dibandingkan dengan indikator lainnya, kemudian disusul 

media cetak dan elektronik. Publikasi yang dilakukan oleh DJP akhir-akhir ini melalui surat kabar, 

radio, dan televisi   terbukti cukup efektif. DJP diharapkan bisa memotivasi aparat pajak untuk 

meningkatkan perannya dan membuat kebijakan yang bisa mendorong aparat pajak untuk lebih 

rajin mengadakan sosialisasi dan penyuluhan peraturan pajak yang sering berubah.  

Temuan berikutnya adalah faktor dominan yang memengaruhi niat kepatuhan pajak ada-

lah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hal ini berarti bahwa WP akan patuh apabila WP mem-

punyai persepsi  adanya kontrol yang kuat berupa pemeriksaan dan penyidikan dari fiskus, sanksi 

administrasi dan pidana, pelaporan pihak ketiga, dan pemanggilan pendahuluan oleh Account Rep-

resentative.  Hal ini membuktikan bahwa peran aparat pajak dalam menegakkan disiplin WP mela-

lui keempat indikator di atas terbukti efektif. Temuan lain dalam penelitian ini adalah program 

sunset policy belum bisa mendorong niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh.  

6.3.Keterbatasan Studi 

Beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian hanya diambil dari Wajib Pajak yang terdaftar di satu KPP sehingga hasil 

penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi atau dengan kata lain, validitas eks-

ternalnya kurang. 

2. Model penelitian kepatuhan pajak menggunakan Teori Perilaku Terencana dengan memasuk-

kan variabel sunset policy sebagai tambahan variabel prediktor penentu niat berperilaku relatif 

masih  baru, kemungkinan indikator-indikator yang dijadikan instrumen penelitian peneliti ku-

rang  tepat sehingga diperlukan pengujian kembali atas model dan instrumen-instrumen yang 

digunakan. 

 

6.4 Saran 

 Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas 

penelitian ini adalah: 
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a. Penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali den-

gan menambah variabel prediktor yang sama, yaitu sunset policy dengan mengembangkan in-

dikator-indikator yang lebih tepat. 

b. Model penelitian bisa dimodifikasi dengan cara melakukan uji langsung pengaruh sunset policy 

terhadap kepatuhan pajak tanpa melalui variabel niat. 

c. Populasi bisa diperluas dengan memilih Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya atau KPP 

besar, atau dengan membandingkan kepatuhan WP pada tingkat KPP Pratama, Madya, dan 

KPP besar. 
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Keterangan : 

SKP (X1)  : sikap terhadap kepatuhan pajak 

SKP1       : membayar pajak sesuai dengan sebenarnya 

SKP2       : tidak membentuk dana cadangan 

SKP3       : pemanfaatan pajak yang transparan 

SKP4              : perasaan diuntungkan system 

SKP5                 : kontribusi kepada negara 

NRM(X2)       : norma subjektif 

NRM1         : pengaruh teman 

NRM2         : pengaruh konsultan pajak 

NRM3         : pengaruh petugas pajak 

NRM4         : pengaruh pimpinan perusahaan 

NRM5  : pengaruh media cetak dan elektronik 

KTR(X3)     : kontrol perilaku yang dipersepsikan 

KTR1      : kemungkinan diperiksa fiskus 

KTR2      :  kemungkinan dikenai sanksi 

KTR3      :  kemungkinan pelaporan pihak ketiga 

KTR4  : pemanggilan pendahuluan oleh Account Representative (AR)   

SUN(X4)    :  Sunset Policy 

SUN1     :   pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan 

PPh tahun-tahun sebelumnya 

SUN2   : pembebasan  sanksi administrasi atas kesalahan pengisian SPT Tahunan PPh 

tahun-tahun sebelumnya 
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SUN3       : pembebasan  sanksi administrasi atas kurang bayar pajak tahun-tahun   sebelum-

nya 

NIA (Y1)       :  Niat untuk berperilaku patuh 

NIA1             :  kecenderungan 

NIA2             :  keputusan 

KPT (Y2)      :  kepatuhan Wajib Pajak 

KPT1            :  penyerahan SPT 

KPT2            :  pembayaran 

KPT3       :  pelaporan 

H1-H6           :  hipotesis 1-6  

     

  : variabel laten                                    

 

                                        

  : variable terukur 
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Lampiran2:  

Gambar 2 

Hasil Model Inner dan outer (Full Model) 
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Lampiran 3 

Tabel 6 

Hasil Uji Outer Model 

 

Koefisien Koefisien 
Koefisien  

Rerata Sampel 

Standard 

Error 
t-hitung 

Sikap         

sikap1 0.877 0.878 0.032 27.488 

sikap2 0.814 0.811 0.068 12.004 

sikap3 0.878 0.877 0.069 12.683 

sikap4 0.865 0.852 0.059 14.783 

sikap5 0.905 0.900 0.034 26.874 

Norma         

norma1 0.791 0.748 0.131 6.033 

norma2 0.818 0.823 0.071 11.482 

norma3 0.631 0.564 0.252 2.501 

norma4 0.753 0.692 0.244 3.083 

norma5 0.777 0.683 0.277 2.807 

Kontrol         

kontrol1 0.824 0.850 0.071 11.581 

kontrol2 0.790 0.769 0.185 4.279 

kontrol3 0.821 0.784 0.185 4.436 

kontrol4 0.802 0.802 0.168 4.776 

Sun         

sun1 0.937 0.655 0.404 2.318 

sun2 0.113 0.664 0.369 0.307 

sun3 0.436 0.701 0.340 1.283 

Niat         

niat1 0.842 0.888 0.066 12.72 

niat2 0.866 0.822 0.166 5.224 

Patuh         

patuh1 0.832 0.772 0.194 4.291 

patuh2 0.583 0.494 0.277 2.104 

patuh3 0.890 0.847 0.138 6.451 
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