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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan 

pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

kemudahan dalam proses pengisian SPT terhadap kemauan 

melaporkan SPT baik secara parsial ataupun simultan. Sampel 

dari penelitian dalah 78 Wajib Pajak orang pribadi yang 

berprofesi sebagai Guru SMA Negeri di kota Tanjungpinang. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

regresi linier berganda dengan uji-t, uji-F, dan koefisien 

determinasi. 

Hasil dari penelitian ini kesadaran Wajib Pajak, 

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan 

melaporkan SPT. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 

dan hukum, kemudahan dalam proses pengisian SPT berpengaruh 

secara parsial terhadap kemauan melaporkan SPT. Dan kesemua 

variabel berpengaruh secara simultan terhadap kemauan 

melaporkan melaporkan SPT. 

 

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan 

Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Pajak, 

Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan 

Hukum, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem 

Perpajakan, Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT 

LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Setiap negara pasti perlu melakukan pembangunan agar 

negaranya dapat terus berkembang kearah yang lebih baik, 

termasuk Indonesia. Maka dari itu pemerintah memerlukan 

dana untuk pembangunan. Dana yang memenuhi kas negara 

berasal dari penerimaan pengolahan sumber daya alam, pajak, 

laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, 

bea, cukai, denda, serta penerimaan dari luar negri berupa 

pinjaman dan bantuan proyek. 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
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Perundang-Undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada 

kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (UU, 

No 28 tahun 2007). 

Dalam beberapa jenis pekerjaan di Indonesia khususnya, 

pajak yang harus Wajib Pajak bayarkan sudah dipotong oleh 

Instansi atau perusahaan tempat Wajib Pajak Tersebut 

berkerja. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pajak 

yang sudah dipotong dari gaji Wajib Pajak tersebut 

dilaporkan oleh mereka setelah mereka menerima gaji mereka. 

Sedangkan hal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak di 

Indonesia selaku pengguna Self Assessment System adalah 

menghitung, membayarkan dan melaporkan Pajaknya sendiri. 

Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam 

Bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya 

ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan (Pudyatmoko, 2009:133-134).  

Menurut Diaz Priantara (2000: 8) dalam Anggraeni 

(2011: 6),  Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang 

digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan 

Undang-Undang perpajakan. Salah satu kewajiban setiap Wajib 

Pajak adalah mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap, 

serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

langsung atau melalui pos tercatat pada waktu yang telah 

ditentukan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kantor 

tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 

Penyuluhan Pajak (Kanpenpa). 

Kemauan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib 

Pajak dapat diartikan  sebagai kemauan Wajib Pajak dalam 

penyampaian SPT atas nilai yang sudah Wajib Pajak 

kontribusikan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

Negara. Dalam Self Assessment System sangat dituntut adanya 

kesadaran Wajab Pajak itu sendiri atas kewajibannya 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengetahuan dan 

pemahaman Wajib Pajak juga dapat mendorong kemauan 

melaporkan SPT oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tahu dan 

paham pasti mengerti akan pentingnya melaporkan Surat 

Pemberitahuan dari pajak yang dibayarkannya. Menurut 

Hardinigsih dan Yulianawati (2011: 127), upaya pendidikan, 

penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam 

membangun kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban 

pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari 

membayar pajak.  

Sedangkan dari Direktorat Jendral Pajak sendiri sudah 

melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemauan 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti meletakkan 
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drop box agar Wajib Pajak mudah melaporkan SPT ditempat 

yang lebih umum dikunjungi. Dan juga DJP sudah meluncurkan 

sistem e-SPT dan e-Filling sehingga Wajib Pajak yang tidak 

memiliki banyak waktu dapat melaporkan SPT mereka dari mana 

saja dan kapan saja dengan mengunakan akses internet dan 

mengunjungi sistus resmi DJP atau sistus yang sudah 

ditentukan. 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kemauan Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu 

nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang 

ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum negara  dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009:8). 

Menurut Anggraeni (2011:53), kemauan Wajib Pajak 

dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung. Yang 

berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai 

terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya 

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh 

dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan Wajib 

Pajak. 

Berdasarkan definisi diatas, Kemauan melaporkan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dapat diartikan 

sebagai kemauan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT atas 

nilai yang sudah Wajib Pajak kontribusikan yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran Negara yang berawal dari 

paksaan sehingga munculnya rasa kerelaan dari Wajib Pajak 

itu sendiri.  

Menurut Erly Suandy (2008:147) dalam Anggraeni 

(2011: 52-53), dalam Self Assessment System (SAS), Wajib 

Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melaporkan SPT 

Wajib Pajak 

Dan berikut ini akan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak. 

1. Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau 

mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. 

Sehingga kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau 

mengerti perihal pajak (Utami, Andi dan Soerono, 2012:3). 
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Menurut Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang atau 

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 

pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari dua pengertian di atas, kesadaran Wajib Pajak 

dapat diartikan keadaan seseorang atau badan yang mempunyai 

hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengetahui atau mengerti perihal pajak. 

Menurut Sri Astuti dan Rini (2008:5) dalam Anggraeni 

(2011:38), kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar 

terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, 

afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, 

merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi pajak. 

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib 

Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi 

dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara 

membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat 

jumlah. 

Menurut Irianto (2005) dalam Rantung dan Adi (2009: 

8), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak 

yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat 

tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu 

: 

a. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara.  

b. Kesadaran bahwa penundaan bahwa pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.  

c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang 

dapat dipaksakan. 

 

2. Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak 
Hardiningsih dan Yulianawati (2011:130) menjelaskan 

pengertian pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap 

dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. Sedangkan pemahaman Wajib Pajak terhadap 

peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami 

peraturan perpajakan yang telah ada. 

 Menurut Ruppert (1998) dalam Kertajaya (2007) dalam 

Setyawati (2013), menerangkan ada tiga cara seseorang untuk 

mendapatkan informasi sebagai sumber pengetahuan antara 

lain: 

a. Pengetahuan diperoleh melalui proses belajar. Seseorang 
memperoleh pengetahuan melalui proses belajar dengan 

didampingi seorang atau beberapa orang pengajar. 

b. Pengetahuan diperoleh melalui alat dan teknologi. 

Seseorang memperoleh pengetahuan melalui media-media 

sumber informasi seperti media cetak dan elektronik. 
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c. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan perasaan. 

Seseorang yang megalami prosses perjalanan dalam 

hidupnya memiliki informasi lebih luas dibandingkan 

dengan orang lainnya. Hal ini terjadi karena proses 

perjalanan yang dijalani berbeda-beda. 

Setyawati (2013: 27) menyimpulkan bahwa seorang Wajib 

Pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak diperoleh 

dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan 

memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem 

perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan 

menghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undang-

undang perpajakan. 

 

3. Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 

Menurut Handayani, Farurokhman dan Pratiwi (2012) 

keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung 

seperti tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan 

kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi 

yang nyaman, dan lain-lain mendorong Wajib Pajak untuk 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran 

penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui 

fasilitas yang telah dirancang pemerintah. 

Dalam hal ini Wajib Pajak semakin ia merasa apa yang 

sudah dibayarkan melalui pajak dapat dirasakan dapat 

membangkitkan rasa tanggungjawab mereka untuk membayarkan 

sekaligus melaporkan pajak yang sudah Wajib Pajak bayarkan 

dari pemotongan gaji yang Wajib Pajak terima. 

4. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses 

pengorganisasian , pengintepretasian terhadap stimulus oleh 

organisasi atau individu. Persepsi ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor pengalaman, proses pembelajaran dan 

pengetahuan (Utami,Andi dan Seorono, 2012:5) sedangkan 

menurut Widayati dan Nurlis (2009:7) efektifitas memiliki 

pengertian suatu pengaturan suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan 

waktu) telah dicapai. 

Anu (2004) dalam Rantung dan Adi (2009: 9), 

menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi 

tersebut dapat mengindikasi kemauan membayar pajak oleh 

Wajib Pajak, yaitu: 

1 Wajib Pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayarkan 

tidak memberatkkan, atau paling tidak sesuai dengan 

penghasilan yang diperoleh 
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2 Wajib Pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan 

dengan adil 

3 Wajib Pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat 

4 Wajib Pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan 

dengan baik 

5.  Kemudahan Dalam Proses Pengisian SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, Orang/pribadi dan/atau Bukan orang 

pribadi dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU 

KUP,2009:9) 

Sebagai salah satu bentuk diterapkannya Self 

assessment system, di mana Wajib Pajak tidak lagi dilayani 

dan bersikap pasif, melainkan sudah harus besikap aktif, 

yang dalam hal ini bahkan mengambil sendiri blanko SPT 

tersebut ditempat yang telah ditetapkan (Pudyatnoko, 

2009:134). Dan kemudian SPT yang telah diisi harus 

disampaikan dengan batas waktu untuk SPT Masa, paling 

lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Untuk 

SPT pajak penghasilan orang pribadi, paling lambat 3(tiga) 

bulan setelah akhir tahun pajak;. Dan untuk SPT tahunan 

pajak penghasilan Wajib Pajak badan , paling lambat 4 

(empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 

Untuk mempermudah Wajib Pajak, Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) telah mengeluarkan sistem e-filling. Seperti 

yang dilansir dari artikel Republika.co.id, e-filling 

adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet 

tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun. 

Menurut Dominicus Doli dan M. Khoiru Rusydi (2009 

:10) dalam Anggraeni (2011: 37), untuk dapat menghitung, 

memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak 

penghasilannya, hal utama yang dibutuhkan Wajib Pajak 

adalah kemudahan. Indikator dari kemudahan itu bisa dilihat 

dengan kesederhanaan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang ada saat ini, ditunjang dengan petunjuk pengisian yang 

mudah dimengerti, serta pemberlakuan e-SPT yang memudahkan 

pelaporan SPT. 

Menurut Anggraeni (2011: 37-38), penyederhanaan 

kententuan formal administartif (tata cara Wajib Pajak 

berinteraksi dengan Direktorat Jendral Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan) maupun ketentuan material 

(cara menghitung dan menetukan kewajiban perpajakan) juga 

sudah menjadi tuntutan saat ini. Perolehan SPT pun harus 

dipermudah agar kemauan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT 

dapat terlaksana. Dimana fasilitas-fasilitas yang harus 
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dilengkapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam 

memperoleh SPT sehingga tidak menimbulkan keengganan Wajib 

Pajak dalam menyampaikan SPT. Dan perhatian khusus aparat 

pajak dan buku petunjuk pengisian yang mudah dimengerti 

dalam pengisisan SPT akan mendorong diri Wajib Pajak dalam 

menjalankan kewajibannya. 

KERANGKA PENELITIAN 

Untuk menyatakan hubungan variabel-variabel dalam 

penelitian ini, maka yang dikembangkan dalam kerangka 

penelitian dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis 1 (H1) :Diperdugakan Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan 

SPT 

Hipotesis 2 (H2) :Diperdugakan Pengetahuan dan pemahaman 

Wajib Pajak tentang peraturan pajak 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan 

SPT 

Hipotesis 3 (H3) :Diperdugakan Kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan dan hukum 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan 

SPT 

Hipotesis 4 (H4) :Diperdugakan Persepsi yang baik  atas 

efektifitas sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan 

SPT 

Kesadaran Wajib 

Pajak 

 

Pengetahuan dan 

Pemahaman Wajib 

pajak tentang 

peraturan pajak 

 Kepercayaan terhadap 
sistem pemerintahan 

dan hukum 

 
Persepsi yang baik 

atas efektifitas 

sistem perpajakan 

 
Kemudahan dalam 

proses pengisian 

SPT 

 

Kemauan 

Melaporkan SPT 
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Hipotesis 5 (H5) :Diperdugakan Kemudahan dalam proses 

pengisian SPT berpengaruh terhadap 

kemauan melaporkan SPT 

Hipotesis 6 (H6) :Diperdugakan Tingkat kesadaran yang 

dimiliki Wajib Pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan pajak, persepsi 

yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan, tingkat kepercayaan 

terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

kemudahan dalam proses pengisian SPT 

berpengaruh terhadap kemuan melaporkan 

SPT 

METODE ANALISIS DATA 

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh lebih dari satu independent variabel terhadap 

dependent variabel (Wijaya, 2012: 104). Dengan formulasi 

sebagai berikut:  

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Dimana:  

α: Konstanta 

β: Koefisien Regresi 

X1: Kesadaran Wajib Pajak 

X2: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan 

Pajak 

X3: Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 

X4: Persepsi yang Baik Atas efektifitas sistem perpajakan 

X5: Kemudahan dalam proses pengisian SPT 

e: error 

 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Data 

Populasi penelitian ini adalah Guru-guru SMA dikota 

Tanjungpinang. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tanjungpinang, jumlah 

guru SMA di kota Tanjungpinang sebanyak 275 orang guru. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus formula Slovin, sehingga diperoleh jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 73 sampel. 

Definisi Operasional dan Operasional Variabel 

Variabel- variabel yang akan diukur dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Kesadaran membayar pajak (X1) 
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Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari 

penelitian Doli dan Rusydi dalam Anggraeni (2011) , 

yaitu: 

a. Penyampaian SPT dilakukan tanpa adanya paksaan 
b. Penyampaian SPT didorong oleh pengetahuan pentingnya 

pajak 

c. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara 

d. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara 

e. Pajak ditetapkan dengan Undang-undang 
f. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya 

dibayarkan akan merugikan Negara 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak (X2) 
Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari 

penelitian Handayani, Faturokhman dan Pratiwi dalam 

Setyawati (2013), yaitu : 

a. Media untuk mendapatkan informasi  
b. Memahami pentingnya fungsi pajak 
c. Self assessment system, withholding, dan official 

assessment system 

d. Ketepatan dalam menghitung nilai pajak 
e. Mengetahui ketentuan dan tata cara umum perpajakan 

3. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum 
(X3) 

Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari 

penelitian Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012), 

yaitu : 

a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 
b. Kepercayaan terhadap sistem hukum 
c. Kepercayaan terhadap politisi 
d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang 

dialokasikan kembali kerakyat 

4. Persepsi yang atas efektifitas sistem perpajakan  
Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang 

berasal dari Widayati dan Nurlis dalam Anggraeni (2011), 

yaitu: 

a. Jumlah pajak yang dibayar  
b. Sanksi-sanksi perpajakan  
c. Pemanfaatan pajak 
d. Penyampaian SPT melalui Drop Box 
e. Peraturan perpajakan yang di up-date 
f. Fasilitas perpajakan yang modern 

5. Kemudahan dalam pengisian SPT 
Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari 

penelitian  Doli dan Rusydi dalam Anggraeni (2011), 

yaitu: 

a. Penyederhanaan formulir SPT 
b. Pemberlakuan e-SPT 
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c. Kemudahan memperoleh SPT 
d. Perhatian khusus aparat pajak 
e. Buku petunjuk pengisian SPT yang mudah dimengerti 
f. Perhitungan pajak yang sederhana 

6. Kemauan melaporkan pajak (Y) 
Variabel ini diukur dengan indikator  yang berasal dari 

penelitian Rantung dan Adi dalam Anggraeni (2011) , 

yaitu: 

a. Menyiapkan dokumen perpajakan  
b. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 
c. Mencari informasi mengenai pelaksanaan perpajakan 
d. Alokasi dana penghasilan 
e. Pembayaran pajak yang existance 

HASIL DAN ANALISIS 

KARAKTERISTIK PROFIL RESPONDEN 

 Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang 

berprofesi sebagai Guru SMA Negeri di kota Tanjungpinang. 

Berikut deskriptif responden penelitian yang terdiri dari 

jenis kelamin, lama menjadi guru, dan sekolah mengajar. 

Data responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 19 24,36% 

Wanita 47 60,26% 

Tidak menjawab 12 15,38% 

Total 78 100% 

Data responden berdasarkan lama mengajar 

Lama Menjadi Guru Jumlah Persentase 

< 10 tahun 28 35,89% 

10-20 tahun 14 17,95% 

21- 30 tahun 22 28,21% 

Tidak  menjawab 14 17,95% 

Total  78 100% 

    Data responden berdasarkan asal sekolah tempat mengajar 

Nama Sekolah Jumlah Persentase 

SMA N 1 Tanjungpinang 2 2,56% 

SMA N 2 Tanjungpinang 4 5,13% 

SMA N 3 Tanjungpinang 2 2,56% 

SMA N 4 Tanjungpinang 2 2,56% 

SMA N 5 Tanjungpinang 14 17,95% 

SMA N 6 Tanjungpinang 1 1,28% 

Tidak menjawab 53 67,96% 

Total 78 100% 
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UJI VALIDITAS 

Validitas diuji menggunakan correted item-total 

correlation. Dengan jumlah data sebanyak 78 dan tingkat 

signifikansi 5%, maka diperoleh r Tabel sebesar 0,223. 

Hasil Uji Validitas variabel-variabel penelitian 

Variabel  Corrected item-total 

correlation 

R tabel penilaian 

Kemauan Melaporkan SPT Wajib Pajak 

Kemauan1  0,604 0,223 Valid 

Kemauan2 0,490 0,223 Valid 

Kemauan3 0,544 0,223 Valid 

Kemauan4 0,400 0,223 Valid 

Kemauan5 0,552 0,223 Valid 

Kemauan6 0,343 0,223 Valid 

Kemauan7 0,298 0,223 Valid 

Kemauan8 0,442 0,223 Valid 

Kesadaran Wajib Pajak  

Kesadaran1 0,508 0,223 Valid 

Kesadaran2 0,732 0,223 Valid 

Kesadaran3 0,656 0,223 Valid 

Kesadaran4 0,554 0,223 Valid 

Kesadaran5 0,332 0,223 Valid 

Kesadaran6 0,436 0,223 Valid 

Kesadaran7 0,460 0,223 Valid 

Kesadaran8 0,507 0,223 Valid 

Kesadaran9 0,527 0,223 Valid 

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan 

pajak 

Pengetahuan1 0,424 0,223 Valid 

Pengetahuan2 0,438 0,223 Valid 

Pengetahuan3 0,508 0,223 Valid 

Pengetahuan4 0,472 0,223 Valid 

Pengetahuan5 0,638 0,223 Valid 

Pengetahuan6 0,418 0,223 Valid 

Pengetahuan7 0,346 0,223 Valid 

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

Kepercayaan1 0,741 0,223 Valid 

Kepercayaan2 0,718 0,223 Valid 

Kepercayaan3 0,433 0,223 Valid 

Kepercayaan4 0,368 0,223 Valid 

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

Persepsi1 0,250 0,223 Valid 

Persepsi2 0,516 0,223 Valid 

Persepsi3 0,563 0,223 Valid 

Persepsi4 0,315 0,223 Valid 
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Persepsi5 0,563 0,223 Valid 

Persepsi6 0,497 0,223 Valid 

Persepsi7 0,633 0,223 Valid 

Kemudahan dalam proses pengisian SPT  

Kemudahan1 0,657 0,223 Valid 

Kemudahan2 0,694 0,223 Valid 

Kemudahan3 0,655 0,223 Valid 

Kemudahan4 0,602 0,223 Valid 

Kemudahan5 0,711 0,223 Valid 

Kemudahan6 0,751 0,223 Valid 

Kemudahan7 0,638 0,223 Valid 

Sumber: data yang diolah,2014  

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua item pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

corrected item total correlation yang lebih besar dari r 

tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk 

pertanyaan diatas adalah valid. 

UJI RELIABILITAS 

Reliabilitas diuji menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010), reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan diatas 0,8 adalah baik.  

Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 

N of 

item 
Penilaian 

Kemauan melaporakan SPT 

Wajib Pajak 
0,759 8 Reliabel 

Kesadaran Wajib Pajak 0,813 9 Reliabel 

Pengetahuan dan pemahaman 

Wajib  Pajak tentang 

peraturan pajak 

0,744 7 Reliabel 

Kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan dann 

hukum 

0,759 4 Reliabel 

Persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan 

0,755 7 Reliabel 

Kemudahan dalam proses 

pengisian SPT 
0,880 7 Reliabel 

 Sumber: data yang diolah,2014 

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam 

kuesioner reliable karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

yang lebih besar dari 0,60. 
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UJI NORMALITAS 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KEMAUA

N 

KESADARA

N 

PENGETAHU

AN 

PERSEPS

I 

KEPERCAYA

AN 

KEMUDAHA

N 

N 78 78 78 78 78 78 

Normal 

Parameters
a

,b
 

Mean 29.85 37.06 24.67 24.36 12.79 24.86 

Std. 

Deviatio

n 

3.491 4.053 4.124 4.109 3.347 4.676 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolute .140 .127 .112 .106 .113 .108 

Positive .140 .068 .068 .098 .104 .084 

Negative -.129 -.127 -.112 -.106 -.113 -.108 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
1.240 1.124 .986 .938 .997 .955 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.092 .160 .285 .342 .273 .322 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari output diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini 

berdistribusi normal. 

Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 11.048 3.001  3.681 .000   

KESADARAN .130 .080 .151 1.614 .111 .736 1.359 

PENGETAHUAN .191 .096 .225 1.985 .051 .498 2.006 

PERSEPSI -.146 .104 -.172 
-

1.413 
.162 .431 2.320 

KEPERCAYAAN .219 .107 .210 2.046 .044 .608 1.645 

KEMUDAHAN .404 .082 .542 4.929 .000 .531 1.883 

a. Dependent Variable: KEMAUAN 

Multikolinieritas dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 

10 maka tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. Dan tabel 

dibawah ini menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel 

penelitian ini lebih kecil dari 10. 

 

Heterokedastisitas 

Untuk penelitian ini juga dilakukan Uji Spearman’s 

rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized 

residual) dengan masing-masing variabel independen. Dan 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini semua variabel 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 
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Correlations 

 Uns

tan

dar

diz

ed 

Res

idu

al 

KES

ADA

RAN 

PEN

GET

AHU

AN 

PER

SEP

SI 

KEP

ERC

AYA

AN 

KEM

UDA

HAN 

Spearm

an's 

rho 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correlation Coefficient 
1.0

00 

.05

2 

-

.01

7 

-

.02

8 

-

.03

2 

-

.04

9 

Sig. (2-tailed) . 
.65

1 

.87

9 

.80

7 

.78

1 

.66

8 

N 78 78 78 78 78 78 

KESADARA

N 

Correlation Coefficient 
.05

2 

1.0

00 

.39

9
**
 

.14

2 

.11

9 

.05

6 

Sig. (2-tailed) 
.65

1 
. 

.00

0 

.21

4 

.30

0 

.62

7 

N 78 78 78 78 78 78 

PENGETAH

UAN 

Correlation Coefficient 

-

.01

7 

.39

9
**
 

1.0

00 

.55

2
**
 

.41

2
**
 

.54

8
**
 

Sig. (2-tailed) 
.87

9 

.00

0 
. 

.00

0 

.00

0 

.00

0 

N 78 78 78 78 78 78 

PERSEPSI 

Correlation Coefficient 

-

.02

8 

.14

2 

.55

2
**
 

1.0

00 

.58

5
**
 

.64

7
**
 

Sig. (2-tailed) 
.80

7 

.21

4 

.00

0 
. 

.00

0 

.00

0 

N 78 78 78 78 78 78 

KEPERCAY

AAN 

Correlation Coefficient 

-

.03

2 

.11

9 

.41

2
**
 

.58

5
**
 

1.0

00 

.51

0
**
 

Sig. (2-tailed) 
.78

1 

.30

0 

.00

0 

.00

0 
. 

.00

0 

N 78 78 78 78 78 78 

KEMUDAHA

N 

Correlation Coefficient 

-

.04

9 

.05

6 

.54

8
**
 

.64

7
**
 

.51

0
**
 

1.0

00 

Sig. (2-tailed) 
.66

8 

.62

7 

.00

0 

.00

0 

.00

0 
. 

N 78 78 78 78 78 78 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Dari tabel diatas dapat dilihat korelasi antara 

variabel kesadaran Wajib Pajak dengan Unstandardized 

residual memiliki nilai signifikansi 0,651. Korelasi antara 

variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang 

peraturan pajak dengan Unstandardized residual memiliki 

nilai signifikansi 0,879. Korelasi antara variabel 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dengan 

Unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,781. 

Korelasi antara variabel persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan dengan Unstandardized 

residual memiliki nilai signifikansi 0,807. Dan korelasi 

antara variabel kemudahan dalam proses pengisian SPT dengan 
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Unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 0,668. 

Karena nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.048 3.001  

KESADARAN .130 .080 .151 

PENGETAHUAN .191 .096 .225 

PERSEPSI -.146 .104 -.172 

KEPERCAYAAN .219 .107 .210 

KEMUDAHAN .404 .082 .542 

a. Dependent Variable: KEMAUAN 

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai α sebesar 

11,048 yang artinya jika kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan 

dan pemahaman Wajib Pajak Tentang peraturan pajak, 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

kemudahan dalam proses pengisian SPT nilainya 0, maka 

kemauan melaporkan SPT memiliki nilai 11,048. 

 Koefisien regresi kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,130 

yang artinya jika kesadaran Wajib pajak ditingkatkan 1 dan 

variabel lainnya tetap, maka kemauan melaporkan SPT akan 

meningkat 0,130. Koefisien regresi pengetahuan dan 

pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak sebesar 0,191 

yang artinya jika pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak 

tentang peraturan pajak ditingkatkan 1 dan variabel lainnya 

tetap, maka kemauan melaporkan SPT akan meningkat 0,191. 

Koefisien regresi persepsi yang baik atas efektifitas 

perpajakan sebesar -0,146 yang artinya jika persepsi yang 

baik atas efektifitas perpajakan ditingkatkan 1 dan 

variabel lainnya tetap, maka kemauan melaporkan SPT akan 

menurun 0,146. Koefisien regresi kepercayaan terhadap 

sistem pemerintah dan hukum sebesar 0,219 yang artinya jika 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

ditingkatkan 1 dan variabel lainnya tetap, maka kemauan 

melaporkan SPT meningkat 0,219. Dan koefisien regresi 

kemudahan dalam proses pengisian SPT sebesar 0,404 yang 

artinya jika kemudahan dalam proses pengisian SPT ditingkat 

1 dan variabel lainnya tetap, maka kemauan melaporkan SPT 

meningkat 0,404. 
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Uji Hipotesis 

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel independen (X1,X2,…Xn) secara parsial 

berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (Y) 

(Priyanto,2010:68). Hipotesis akan diterima jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan akan ditolak jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 11.048 3.001  3.681 .000 

KESADARAN .130 .080 .151 1.614 .111 

PENGETAHUAN .191 .096 .225 1.985 .051 

PERSEPSI -.146 .104 -.172 
-

1.413 
.162 

KEPERCAYAAN .219 .107 .210 2.046 .044 

KEMUDAHAN .404 .082 .542 4.929 .000 

a. Dependent Variable: KEMAUAN 

H1: Diperdugakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

kemauan melaporkan SPT 

 

 Tabel 4.12 menunjukkan nilai signifikansi dan t-hitung 

masing-masing variabel. Untuk variabel Kesadaran Wajib 

Pajak memiliki nilai signifikansi 0,111 dimana lebih besar 

dari 0,05. Dan nilai t-hitung 1,614 yang lebih kecil dari 

t-tabel 1,666. Maka H0 tidak dapat ditolak, dan H1 tidak 

dapat diterima yang berarti kesadaran Wajib Pajak tidak 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT. 

H2: Diperdugakan Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak 

tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan 

melaporkan SPT 

 Nilai t hitung dari variabel pengetahuan dan pemahaman 

Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sebesar 1,985 > 

1,666. Sehingga memiliki pengaruh terhadap kemauan 

melaporkan SPT namun tidak signifikan karena nilai 

signifikansi 0,051 > 0,05. Maka H0 tidak dapat ditolak dan 

H2 tidak dapat diterima yang berarti pengetahuan dan 

pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT. 

H3: Diperdugakan Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 

dan hukum berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT 

 Variabel kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 

hukum  memiliki nilai signifikansi sebesar 0,44 < 0,05. 
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Dengan nilai t-hitung 2,046 > 1,666. Maka H0 dapat ditolak 

dan H3 dapat diterima, yang berarti kepercayaan tehadap 

sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan 

melaporkan SPT. 

H4: Diperdugakan Persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT 

 Untuk variabel persepsi yang baik terhadap perpajakan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,162 > 0,05. Dan nilai 

t-hitung sebesar -1,413 > -1,666. Maka H0 tidak dapat 

ditolak dan H4 tidak dapat  diterima yang berarti variabel 

persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT.  

H5: Diperdugakan Kemudahan dalam proses pengisian SPT 

berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT 

 Sedangkan variabel kemudahan dalam proses pengisian 

SPT memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan nilai 

t-hitung sebesar 4,929 > 1,666. Maka H0 dapat ditolak dan 

H5 dapat diterima yang berarti kemudahan dalam proses 

pengisian SPT berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT.  

 

Uji Signifikansi Parsial (Uji-F) 

Uji ini gunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X1,X2,….Xn) secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

(Priyatno,2010: 67).  

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 505.065 5 101.013 16.793 .000
b
 

Residual 433.089 72 6.015   

Total 938.154 77    

a. Dependent Variable: KEMAUAN 

b. Predictors: (Constant), KEMUDAHAN, KESADARAN, 

KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN, PERSEPSI 

H6: Diperdugakan kesadaran Wajib  Pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan pajak, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan dan hukum, kemudahan dalam proses 

pengisian SPT berpengaruh terhadap kemuan melaporkan SPT 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan 

nilai F 16.793 > 2,342. Maka H0 dapat ditolak dan H6 dapat 

diterima yang berarti variabel kesadaran  Wajib Pajak, 

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan 

pajak, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

kemudahan dalam proses pengisian SPT secara bersama 

(simultan) berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT 
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Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran Wajib 

Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang 

peraturan pajak, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 

dan hukum, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian SPT maka 

semakin tinggi pula tingkat kemauan melaporkan SPT. 

 

Koefisien Determinasi (R2)  

 Menurut Priyatno analisis ini digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (X1,X2,…,Xn) secara serentak terhadap variabel 

dependen (Y). Koefisien dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,506. Ini menunjukkan besarnya 

persentase sumbangan variabel kesadaran Wajib Pajak, 

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan 

pajak, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

kemudahan dalam proses pengisian SPT terhadap kemauan 

melaporkan SPT adalah sebesar 50,6%. Sedangkan sisanya 

sebesar 49,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil hasil analisis data dan pembahasan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak. 

2. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan 
pajak tidak perpengaruh secara parsial terhadap kemauan 

untuk melaporkan SPT Wajib Pajak. 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .734
a
 .538 .506 2.453 

a. Predictors: (Constant), KEMUDAHAN, 

KESADARAN, KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN, 

PERSEPSI 
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3. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

berpengaruh secara parsial terhadap kemauan melaporkan 

SPT Wajib pajak. 

4. Persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kemauan melaporkan 

SPT Wajib Pajak. 

5. Kemudahan dalam pengisian SPT berpengaruh secara parsial 
terhadap kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak 

6. Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib 
Pajak tentang peraturan pajak, kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan dan hukum, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan, kemudahan dalam proses 

pengisian SPT berpengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap kemauan melaporkan SPT. Dengan persentase 

sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen 

sebesar 50,6%. 

Saran 

Penelitian ini pasti memiliki keterbatasan, dan 

keterbatasan ini bisa menjadi saran untuk penelitian yang 

akan datang. Adapan saran dan keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menguji lima faktor, yaitu 

kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib 

Pajak tentang peraturan pajak, kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan dan hukum, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan, kemudahan dalam proses 

pengisian SPT, sehingga diharapkan penelitian berikutnya 

dapat menguji faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Wajib Pajak 

orang yang berprofesi sebagai Guru SMA dikota 

Tanjungpinang, sehingga diharapkan penelitian berikutnya 

dapat menguji Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi 

selain guru dan juga dengan cakupan wilayah yang lebih 

luas. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 78 responden, sehingga 
diharapkan penelitian berikutnya dapat memiliki jumlah 

responden yang lebih banyak sehingga hasil yang 

didapatkan lebih akurat. 
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LAMPIRAN KUESIONER 

KUESIONER 

Kepada Yth,  

Bapak/Ibu Guru SMA di Kota Tanjungpinang 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu 

(S1) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, saya: 

 Nama  : Suhesti 

 Nim  : 100462201063 

 Prodi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi 

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul : 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MELAPORKAN SURAT 

PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI 

SEBAGAI GURU SMA DI KOTA TANJUNGPINANG”. 

Bersama dengan surat permohonan ini saya bermaksud meminta kesediaan Bapak/Ibu 

untuk menjadi responden yang akan memberikan informasi yang saya butuhkan dengan cara 

menjawab pertanyaan yang dilampirkan pada kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya 

mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu tinggal, 

sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Dan saya mengucapkan 

banyak terima kasih, karena penelitian ini tidak akan berarti tanpa pertisipasi Bapak/Ibu 

meluangkan waktu untuk mengisi semua pertanyaan dalam penelitian ini.  

DESKRIPTIF RESPONDEN 

Nama*    :               (boleh tidak diisi) 

Jenis Kelamin   : 

Lama Menjadi Guru  : 

Tempat Sekolah Mengajar :               (boleh tidak diisi) 

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda 

dengan membubuhkan tanda (√) atau (X). 

Setiap pertanyaan terdiri dari lima jawaban: 

STS  : Sangat Tidak Setuju  S : Setuju    

TS : Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju    

N : Netral 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 

NO KESADARAN WAJIB PAJAK (ANGGRAENI,2011) STS TS N S SS 

1 Saya melakukan penyampaian SPT dengan rasa suka rela 

tanpa adanya paksaan 

     

2 Saya menyampaikan SPT karena menyadari begitu pentingnya 

peranan pajak 

     

3 Menyampaikan SPT merupakan suatu kewajiban sebagai 

warga Negara yang baik 

     

4 Membayar pajak dan menyampaikan SPT merupakan bentuk 

partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara 

     

5 Saya menyadari bahwa penundaan  pembayaran pajak dan 

pengurangan pajak dapat merugikan Negara 

     

6 Saya melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan 

dengan Undang – Undang (UU) dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapatkan kontraprestasi langsung 

     

7 Saya menyadari kelalaian dalam kewajiban penyampaian SPT 

akan dikenakan sanksi, karna telah ditetapkan dengan Undang 

– Undang 

     

8 Saya menyadari bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian 

masyarakat pada Negara 

     

9 Saya menyadari penyampaian SPT dan pembayaran pajak 

yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan 

ditanggung Negara 

     

 

NO PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN AKAN 

PERATURAN PAJAK (SETYAWATI,2013) 

STS TS N S SS 

1 Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dengan mudah 

dari media massa (seperti televisi,dan radio), spanduk, 

reklame, dan media cetak lainnya. 

     

2 Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi 

masyarakat. 

     

3 Saya  mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, 

membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan 

benar. 

     

4 Saya  mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak 

yang ditanggungnya. 

     

5 Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang 

perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak 

membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) 

dan sanksi pidana (penjara). 

     

6 Saya mengetahui bahwa Pajak bersifat memaksa sehingga 

apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi 

     

7 Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak 

yang saya bayarkan 

     

NO PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM 

PERPAJAKAN (ANGGRAENI,2011) 

STS TS N S SS 

1 Jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan Saya 

sebagai Wajib Pajak (WP) atau sesuai dengan penghasilan 

yang saya peroleh  
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2 Saya beranggapan Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil 

terhadap semua Subjek Pajak 

     

3 Saya menilai Pengalokasian pemanfaatan pajak  sudah tepat       

4 Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan dimana 

saja dan memudahkan Saya sebagai Wajib Pajak 

     

5 Saya dapat mengakses Peraturan perpajakan secara lebih cepat 

melalui internet tanpa harus menunggu pemberitahuan dari 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar 

     

6 Saya merasa Pelaporan pajak melaui e-SPT dan e-Filling 

sangat efektif 

     

7 Saya mengetahui Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui 

e-Registration dari website pajak 

     

 

NO TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM 

PEMERINTAHAN DAN HUKUM (HANDAYANI, 

FATUROKHMAN DAN PRATIWI, 2012) 

STS TS N S SS 

1 Saya mempercayai bahwa sistem pemerintahan yang sudah 

berjalan dengan baik  

     

2 Saya mempercayai sistem hukum yang dijalankan pemerintah 

sudah baik  

     

3 Keinginan Saya untuk membayar pajak karena PNS dan wakil 

rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan 

baik  

     

4 Saya mempercayai pemungutan pajak yang dialokasikan 

kembali ke rakyat  

     

 

NO KEMUDAHAN DALAM PROSES PENGISIAN SPT 
(ANGGRAENI,2011) 

STS TS N S SS 

1 Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sederhana sehingga 

memudahkan Saya dalam pengisian SPT 

     

2 Pemberlakuan e-SPT sangatlah membantu Saya dalam 

menjalankan Kewajiban perpajakan 

     

3 Saya memperoleh SPT dengan mudah dan cepat dengan 

mengakses melalui internet 

     

4 Aparat Pajak memberi bantuan ke pada Saya untuk 

mempermudah dalam pengisian SPT 

     

5 Penyuluhan pajak yang dilakukan DJP dengan memberikan 

informasi terbaru , sangat membantu Saya dalam melakukan 

kewajiban perpajakan 

     

6 Buku petunjuk pengisian SPT menerangkan dengan jelas 

petunjuk pengisian SPT sehingga mempermudah Saya mengisi 

SPT 

     

7 Penyederhanaan perhitungan pajak terhutang mendorong 

terlaksananya sistem pemungutan pajak Self Assessment 

System 

     

 

NO KEMAUAN MELAPORKAN SPT (ANGGRAENI,2011) STS TS N S SS 

1 Saya  menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk 

melaporkan SPT 
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2 Saya  berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara 

melaporkan SPT 

     

3 Saya berusaha mencari mengenai batas waktu pembayaran dan 

penyetoran pajak 

     

4 Sebelum melakukan pelaporan SPT  Saya melakukan 

konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan 

pajak  

     

5 Saya  mendaftarkan diri sendiri sebagai Wajib Pajak untuk 

mendapatkan NPWP 

     

6 Saya  menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri      

7 Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak      

8 Saya membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku 

     

 


