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                                      ABSTRACT  
            Corporate taxpayers are the biggest tax contributor, various tax 
cases that occur in particular for the Corporate caused by non-tax payers 
against the tax provisions in force.  

This study aims to examine the influence of awareness of tax, 
penalty tax and financial condition of corporate tax compliance. This 
study uses primary data by taking a sample of 100 corporate taxpayers 
in the tax office and transmit Menteng questionnaire.  

The results found that the sanctions are factors that most affect 
taxpayer compliance, and awareness also affect taxpayer compliance, 
while the financial situation has no effect on taxpayer compliance.  
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbagai kasus perpajakan yang terjadi di indonesia menunjukkan 
bahwa  banyak perusahaan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang 
berlaku di Indonesia, Kasus-kasus yang terkait masalah perpajakan menarik 
perhatian publik terutama karena kasusnya terjadi berulang dan melibatkan 
beberapa pihak, serta  nilainya yang relatif sangat besar. Beberapa perusahaan 
yang tidak patuh akan menerima sanksi baik berupa denda maupun bunga, 
Perusahaan tersebut seharusnya membayar sanksi tersebut akan tetapi 
beberapa perusahaan kenyataanya tidak melakukkannya sebaliknya  mengajak 
pihak-pihak lain bekerja sama untuk menghilangkan sanksi tersebut, seperti 
yang terjadi pada kasus Gayus. 

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib 
pajak telah dibuktikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010).  
Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak ini dimiliki oleh 
semua wajib pajak, baik pribadi maupun badan.  Namun, bagi wajib pajak 
badan, juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak badan untuk 
patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu 
kondisi keuangan perusahaan.   

Kondisi keuangan perusahaan yang baik akan mempengaruhi 
perusahaan untuk bersikap patuh atau tidak patuh.  Kondisi keuangan 
perusahaan tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas dan laporan arus kas. Pada dasarnya jika tingkat likuiditas 
perusahaan tidak baik, maka akan mempengaruhi wajib pajak badan untuk 
bersikap tidak patuh dalam membayar pajaknya.  Hal ini dikarenakan 
perusahaan akan merasa diberatkan oleh kewajiban membayar pajak karena 
perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan dananya untuk 
memperbaiki keadaan perusahaannya dibandingkan untuk membayar pajak.  
Kondisi keuangan perusahaan telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan 
wajib pajak badan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miladia (2010) 
yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
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Persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi 
keuangan perusahaan telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
pajak.  Di mana kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk membantu petugas 
pajak dalam memperoleh penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk 
membantu pemerintah dalam memenuhi pengeluaran negara. 
2.11 Kesadaran Wajib Pajak 
 Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak demi 
kepentingan bangsa akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
untuk membayar pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.  Kesadaran 
pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan 
perpajakan dan undang-undang perpajakan yang mencantumkan tata cara 
perpajakan yang akan membantu wajib pajak untuk mengetahui bagaimana 
cara memenuhi kewajiban perpajakannya.  Selain itu, pengetahuan akan dunia 
perpajakan, seperti apa yang dimaksud dengan pajak dan fungsi pajak dapat 
mendorong wajib pajak untuk patuh pajak.   
 
 
2.1.2 Kondisi Keuangan Perusahaan 
 Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran keadaan 
perusahaan yang dilihat dari posisi keuangan perusahaan.  Kondisi keuangan 
perusahan tersebut dapat dilihat melalui rasio profitabilitas, rasio likuiditas, 
rasio solvabilitas dan laporan arus kas.   
1. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas operasional perusahaan 
secara keseluruhan.  Rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan 
investasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan 
profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan 
profitabilitas yang berkaitan dengan investasi. (Van Horne and Wachowics, 
2005:222) 
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem 
pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment system.  
Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak sudah dengan 
sukarela membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan 
negara Indonesia. 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, 
wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua 

jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap 
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan 
yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 
5%. 

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir 
diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba 
rugi fiskal.  Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang 
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(long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan 
fiskal.  Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit 
oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada 
huruf a, b, c, dan d di atas. 

2.2 Review Penelitian Relevan 
Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mecantumkan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini.  Berikut ini beberapa 
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:  
1. Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2010) menyimpulkan bahwa 

persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan 
wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasr 
Timur. 

2. Agus Nugroho Jatmiko (2006) menyimpulkan sikap wajib pajak pada 
pelaksanaan sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kesadaran 
perpajakan mempengaruhi positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

3. Novita Miladia (2010) menyimpulkan sikap dan niat tax professional, kondisi 
keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara signifikan. 

4. Erwin Harinurdin (2009) menyimpulkan persepsi kontrol perilaku tidak 
signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak, namun 
berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku. Kondisi keuangan, 
fasilitas perusahaan, iklim organisasi, dan niat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

5. Elia Mustikasari (2007) menyimpulkan sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 
dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh. 
Sedangkan norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh negative dan 
signifikan terhadap niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh. 
Serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, persepsi kondisi keuangan 
perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian berpengaruh 
negative dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan, sedangkan 
niat tax professional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketidakpatuhan pajak badan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
 Sanksi perpajakan yang dibuat seiring dengan peraturan perpajakan 
dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pajak. Persepsi akan 
sanksi perpajakan tersebut berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menyimpulkan 
bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

 Kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya 
dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat 
berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang 
dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran 
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib 
pajak orang pribadi. 

Kondisi keuangan perusahaan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan 
pelaporan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Harinurdin (2009) membuktikan 
bahwa pengujian kondisi keuangan perusahaan menghasilkan variabel 
kepatuhan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kondisi keuangan. 
Kondisi keuangan perusahaan baik, maka Tax Professional akan patuh dalam 



 4 

menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa 
dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi (Miladia,2010).  

Kepatuhan wajib pajak menciptakan keharmonisan antara wajib pajak 
dan petugas pajak.  Pajak yang bersifat memaksa akan terasa memberatkan 
wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga akan 
menyulitkan petugas pajak untuk memperoleh penerimaan pajak yang tinggi.  
Namun, jika wajib pajak patuh untuk membayar pajak, petugas pajak juga 
akan menerima pendapatan negara yang tinggi dari sektor pajak. 

Berdasarkan pentingnya kepatuhan wajib pajak tersebut, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.  Penelitian ini sangat 
dipengaruhi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muliari dan 
Setiawan (2010) yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib 
pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

Gambar 2.2 
Bagan Kerangka Pemikiran 

 
2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat peneliti rumuskan berdasarkan masalah dan teori 
yang ada adalah sebagai berikut: 
H1: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

pelaporan wajib pajak badan. 
H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan pelaporan wajib 

pajak badan. 
H3: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan 

pelaporan wajib pajak badan. 
 
 
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak badan 
yang melapor SPT di KPP Menteng Tiga.  Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dipengaruhi 
oleh beberapa hal, diantaranya persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran 
wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan.   

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah dengan menyebar kuesioner di 
KPP Menteng Tiga.  Kuesioner tersebut diberikan kepada responden yang 
memenuhi kriteria sampel, yaitu wajib pajak yang melapor SPT di KPP Menteng 
Tiga, pernah mengisi SPT, mengetahui sanksi perpajakan, dan mengetahui 

Sumber : Data yang diolah  
oleh peneliti 
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kondisi keuangan perusahaan.  Responden diambil secara acak oleh peneliti, 
yaitu wajib pajak badan yang secara langsung bertemu dengan peneliti dapat 
menjadi responden dalam penelitian ini. 

 Sampel yang didapat oleh peneliti sebanyak 100 responden yang 
diperoleh selama melakukan penyebaran kuesioner di KPP Menteng Tiga. Dalam 
penyebaran kuesioner tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada 
responden untuk mengetahui lebih jelas apakah responden tersebut telah 
sesuai dengan kriteria sampel, sehingga kuesioner yang diperoleh pun dapat 
digunakan seluruhnya (100 sampel) sebagai sumber data penelitian ini karena 
tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan semua pertanyaan dijawab dengan 
lengkap. 
Untuk menggambarkan profil responden dalam penelitian ini, responden 
dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan.  Berikut ini 
gambaran responden yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan 
pendidikan:  
 Berdasarkan tabel 4.1 tersebut digambarkan bahwa responden paling 
banyak pada berusia antara 26-30 tahun, yaitu sebanyak 44 responden (44%).  
Jumlah responden terbanyak adalah laki-laki, yaitu sebanyak 53 orang (53%), 
sedangkan perempuan sebanyak 47 orang (47%). 
Dari tabel 4.2, menggambarkan bahwa responden laki-laki dan perempuan 
paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu dengan perbandingan 30% 
laki-laki dan 28% perempuan. 
 Data demografi yang terdapat dalam kuesioner, selain usia, jenis 
kelamin, dan tingkat pendidikan responden, peneliti juga memberikan 
pertanyaan tentang tugas utama responden dan apakah responden pernah 
mengisi SPT atau tidak.  Dua pertanyaan tersebut diajukan untuk mewakili 
kriteria sampel yang diberikan oleh peneliti kepada responden, sehingga peneliti 
yakin bahwa semua responden benar-benar mengetahui tentang perpajakan 
dan kondisi keuangan perusahaannya. 
 Berdasarkan jawaban dari responden terhadap 2 pertanyaan mengenai 
tugas utama dan pernah mengisi SPT, dirangkum secara singkat bahwa seluruh 
responden pernah mengisi SPT dan bertugas di bagian keuangan, baik sebagai 
tax professional maupun Accounting.  
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil jawaban dari kuesioner 
yang telah disebar di KPP Menteng Tiga dan telah diisi oleh wajib pajak badan 
yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel.  Namun, sebelum 
melakukan penyebaran kuesioner tersebut, terlebih dahulu peneliti melakukan 
uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan pada kuesioner 
tersebut.  Dalam proses uji validitas ini, peneliti menggunakan data responden 
sebanyak 15 kuesioner. 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur ketepatan alat ukur yang 
digunakan untuk mengukur varibel penelitian, dalam hal ini ketepatan item-
item pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden dalam proses 
pengambilan sampel.  Setelah dilakukan uji validitas tersebut, peneliti juga 
melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam 
penelitian ini.  Berikut ini tabel uji validitas atas keempat variabel penelitian: 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat butir-butir pertanyaan dalam 
kuesioner yang valid dan tidak valid.  Butir-butir pertanyaan tersebut dikatakan 
valid jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan dari r tabel (Priyatno, 
2010).  Pengujian ini dilakukan dengan SPSS 17.0, sehingga r hitung dapat 
dilihat pada tabel Correlations, sedangkan untuk melihat r tabel dapat melihat 
tabel r (Pearson Product Moment) uji 2 sisi (2-tailed) pada taraf signifikansi 0.05 
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dengan jumlah responden sebanyak 15 orang diperoleh nilai r tabel sebesar 
0.514.  

Hasil uji ini menyatakan bahwa dari 5 pertanyaan pada variabel X1, 
persepsi tentang sanksi perpajakan, terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid 
karena nilai r hitung lebih kecil dari r tabel (0.385 < 0.514), sehingga harus 
dieliminasi karena tidak tepat untuk menjadi alat ukur pada variabel ini.  
Demikian halnya dengan variabel X2 (kesadaran wajib pajak) dan Y (kepatuhan 
wajib pajak badan) yang masing-masing memiliki 1 pertanyaan yang tidak valid 
dan harus dieliminasi. Sedangkan untuk variabel X3 (kondisi keuangan 
perusahaan), semua pertanyaan dikatakan valid karena nilai r hitung lebih 
besar daripada r tabel. Jadi, dari total 20 butir pertanyaan yang diajukan 
kepada responden, hanya 17 butir pertanyaan yang dikatakan valid dan 
kemudian dilakukan pengujian reliabilitas.  Tujuh belas pertanyaan yang valid 
tersebut terdiri dari 4 pertanyaan persepsi tentang sanksi perpajakan, 4 
pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak, 5 pertanyaan tentang kondisi 
keuangan perusahaan, dan 4 pertanyaan tentang kepatuhan pelaporan wajib 
pajak badan. 

 Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 
apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 
jika pegukuran tersebut diulang. Hasil uji reliabilitas atas 17 pertanyaan yang 
valid dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics pada masing-masing variabel 
dengan melihat nilai Cronbrach’s Alpha.  Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas 
masing-masing variabel: 

Dari keempat output hasil uji reliabilitas, menunjukkan nilai dari 
Cronbrach’s Alpha lebih besar dari 0.6, sehingga dapat dikatakan bahwa semua 
pernyataan yang mewakili masing-masing variabel dikatan reliabel.  Hal ini 
berarti 17 pertanyaan yang valid dan reliabel dapat digunakan dalam kuesioner 
untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
 
 
4.2.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan setelah peneliti menyebar kuesioner yang 
pada tiap butir dalam kuesioner tersebut telah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas untuk masing-masing variabel.  Pada uji asumsi klasik ini, peneliti 
melakukan 4 uji yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 
4.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.1.3  di atas, terlihat nilai konstanta sebesar 2.213, 
koefisien regresi persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 0.580, koefisien 
kesadaran wajib pajak sebesar 0.224, dan nilai koefisien kondisi keuangan 
perusahaan sebesar 0.060.   

Pengujian regresi berganda yang telah dilakukan memberikan gambaran 
tentang hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen, 
yaitu adanya hubungan positif antara variabel-variabel independen dengan 
variabel dependen.  Untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel 
independen tersebut terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Pada tabel 4.14  di atas, dapat dilihat nilai R Square sebesar 0.257 
(25.7%).  Angka tersebut menunjukkan persentase sumbangan pengaruh 
variabel independen (persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib 
pajak, dan kondisi keuangan perusahaan) terhadap variabel dependen 
(kepatuhan pelaporan wajib pajak badan).  Dengan kata lain, kepatuhan 
pelaporan wajib pajak badan sebesar 25.7% dipengaruhi oleh persepsi tentang 
sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan, 
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sedangkan sisanya sebesar 74.3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 
dimasukkan ke dalam penelitian ini. 

Pada tabel 4.15 di atas terlihat nilai F hitung sebesar 10.737, 
selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2.703 yang 
dihitung dari jumlah sampel (n) sebanyak 97 responden, dengan nilai df1 = 4-1 
= 3 (jumlah variabel – 1), dan df2 = 97 – 3 – 1 = 93 (n-k-1), di mana k adalah 
jumlah variabel independen.  Dengan besarnya nilai F hitung (10.737) lebih 
besar dari F tabel (2.703), maka dapat disimpulkan persepsi tentang sanksi 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan secara 
bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap  kepatuhan pelaporan 
wajib pajak badan.  Pengaruh yang signifikan ini dilihat dari nilai signifikansi 
(Sig.) kurang dari 0.05. 
1. Uji Hipotesis (Uji t) 

Pada uji sebelumnya (Uji F) telah diketahui  bahwa variabel-variabel 
independen (X1, X2, X3) secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.  Untuk mengetahui 
pengaruh variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 
parsial dilakukan uji t.  Hasil dari uji t yang dilakukan dapat dilihat melalui 
tabel Coefficeints di bawah ini: 

Pada tabel 4.16 Coefficients di atas, nilai t tabel untuk masing-masing 
variabel dependen adalah 5.324 (X1), 2.088 (X2), dan 0.716 (X3), serta nilai 
signifikansinya adalah 0.000 (X1), 0.039 (X2), dan 0.476 (X3).  Untuk t tabel 
dengan taraf signifikansi 0.05 dan uji 2 sisi dengan derajat kebebasan (df = n-k-
1) sebesar 93 (97-4-1) dihasilkan t tabel sebesar 1.986.   

Nilai t hitung untuk persepsi tentang sanksi perpajakan lebih besar dari 
t tabel (5.324 > 1.986) dan nilai signifikansi kurang dari 0.05, yaitu sebesar 
0.000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi 
perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.  Begitu pula untuk variabel kesadaran 
wajib pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan nilai t hitung lebih besar dari t 
tabel (2.088 > 1.986) dan nilai signifikansi kurang dari 0.05, yaitu sebesar 
0.039. 

Sedangkan untuk variabel kondisi keuangan perusahan memiliki nilai t 
hitung kurang dari t tabel (0.716 < 1.986) dan nilai signifikansi lebih besar dari 
0.05, yaitu 0.416, maka disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan 
perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan 
pelaporan wajib pajak badan. 
4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 97 wajib pajak badan yang 
melapor SPT di KPP Menteng Tiga menunjukkan bahwa:  
1) persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat 

kepatuhan pelaporan wajib pajak badan, 
2) kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan 

wajib pajak badan, dan 
3) kondisi keuangan perusahaan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan. 
Variabel independen persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki nilai t 

hitung yang lebih besar dengan t tabel (5.324 > 1.986) dan nilai signifikansi 
kurang dari 0.05, yaitu sebesar 0.000.  Hal ini berarti terdapat pengaruh secara 
parsial dan signifikan antara persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.  Hal ini didukung dengan hasil 
penelitian Muliari dan Setiawan yang menyatakan persepsi tentang sanksi 
perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, juga hasil penelitian Jatmiko 
yang menyimpulkan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi secara 
parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

Begitu pula halnya dengan variabel independen kesadaran wajib pajak 
yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel (2.088 > 1.986) dan nilai 
signifikansi kurang dari 0.05 (0.039) yang berarti kesadaran wajib pajak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak 
badan.  Hasil penelitian Muliari dan Setiawan juga menyimpulkan kesadaran 
wajib pajak secara parsial berpengaru positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
pelaporan wajib pajak orang pribadi.  Serta didukung pula dari hasil penelitian 
Jatmiko yang menyimpulkan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kedua variabel independen di atas didukung oleh dua hasil penelitian 
yang sama.  Namun, kedua penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan 
penelitian ini.  Perbedaan yang mendasar adalah perbedaan objek penelitian, di 
mana kedua penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi 
sebagai objek pajaknya, sedangkan penelitian ini menggunakan wajib pajak 
badan sebagai objek pajaknya.  

Selain perbedaan pada objek penelitian, perbedaan juga terjadi pada 
indikator yang digunakan.  Indikator pada penelitian ini sama dengan indikator 
yang digunakan dalam penelitian Muliari dan Setiawan yaitu berdasarkan 
penelitian Yadnyana untuk indikator sanksi perpajakan dan Manik Asri untuk 
indikator kesadaran wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
Jatmiko menggunakan indikator berdasarkan penelitian Sulud Kahono dan 
Suyatmin untuk indikator sanksi perpajakan dan Suyatmin untuk indikator 
kesadaran wajib pajak. 

Perbedaan yang ada antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
tidak mempengaruhi hasil dari penelitian ini karena walaupun dengan indikator 
yang berbeda, pada dasarnya maksud dan tujuan dari indikator tersebut adalah 
sama, seperti besarnya sanksi yang dikenakan adalah wajar dan sanksi 
perpajakan yang dikenakan tidak dapat ditoleransi.  Begitu pula indikator yang 
digunakan untuk kesadaran wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak bahwa 
pajak yang dibayarkan  digunakan untuk pembangunan negara dan 
pembiayaan pengeluaran negara. 

Lain halnya dengan variabel independen kondisi keuangan perusahaan 
yang memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0.716 < 1.986) dan nilai 
signifikansi yang lebih besar dari 0.05 (0.416) yang berarti variabel kondisi 
keuangan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
pelaporan wajib pajak badan.  Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), Miladia (2010), dan Harinurdin (2009) 
yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil 
penelitian terdahulu, berikut analisanya: 1) penelitian ini menggunakan empat 
indikator yaitu laporan arus kas perusahaan, rasio profitabilitas, rasio 
likuiditas, dan rasio solvabilitas, 2) penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk 
penelitian Mustikasari (2007), Miladia (2010), dan Harinurdin (2009) 
menggunakan indikator laporan arus kas dan profitabilitas. 
         Perbedaan penggunaan indikator untuk kondisi keuangan 
perusahaan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan tersebut dapat 
memberi penjelasan mengapa hasil penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang 
sama.  Pada umumnya dengan kondisi keuangan yang baik akan mendorong 
wajib pajak untuk patuh, karena seharusnya kondisi keuangan tersebut 
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menggambarkan keadaan perusahaan yang baik dan cukup mumpuni untuk 
memenuhi segala kebutuhannya, seperti membayar hutang, bunga, dan 
dividen, serta pajak yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak. 
 Pada penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio yang 
terkait dengan investasi, seperti ROI dan ROE.  Pada dasarnya tingkat 
pengembalian yang tinggi, akan menghasilkan laba yang tinggi pula.  Namun, 
hasil perhitungan tersebut juga harus memperhatikan unsur-unsur yang terkait 
di dalamnya.  Pada perhitungan ROE, di mana Laba bersih setelah pajak dibagi 
dengan ekuitas pemegang saham.   

Dari hasil perhitungan tersebut seharusnya dapat menggambarkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan 
nilai buku pemegang saham.  ROE yang tinggi akan mencerminkan penerimaan 
perusahaan atas peluang investasi yangbaik dan manajemen biaya yang efektif.  
Namun, jika perusahaan tersebut telah memilih untuk menerapkan tingkat 
utang yang tinggi berdasarkan standar industri, maka ROE yang tinggi hanya 
merupakan hasil dari asumsi risiko keuangan yang berlebihan. 

Rasio likuiditas yang dihitung oleh setiap perusahaan akan 
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 
pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.  Sewajarnya, dengan rasio 
likuiditas yang tinggi, berarti perusahaan mampu memnuhi kewajiban jangka 
pendeknya hanya dengan nilai aktiva yang dimiliki.  Namun, pemakai laporan 
keuangan juga harus ingat bahwa laporan keuangan akhir tahun dapat 
menampakkan gambaran kondisi keuangan yang sangat bagus daripada waktu 
lainnya dalam tahun tersebut.  Hal ini berarti memungkinkan rasio likuiditas 
yang dihitung pada akhir tahun tersebut tidak menggambarkan keadaan 
perusahaan yang sebenarnya. 

Rasio solvabilitas ini menggambarkan kemampuan modal pinjaman yang 
digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.  Semakin tinggi rasio ini, maka 
semakin kecil modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva 
perusahaannya.  Rasio ini disebut juga proprietory ratio yang menunjukan 
tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat 
direalisir sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca.    

Laporan arus kas yang dibuat akan menggambarkan keadaan 
perusahaan yang cukup rinci mengenai transaksi operasional, investasi, dan 
pendanaan.  Hal tersebut membantu pemakai untuk menilai kekuatan dan 
kelemahan perusahaan saat ini dan di masa mendatang.  Biasanya kemampuan 
menghasilkan kas operasional secara internal yang kuat, akan dianggap sebagai 
tanda yang positif karena dianggap kegiatan operasional perusahaan mampu 
memnuhi kewajibannya.  Namun,  arus kas yang baik tidak cukup untuk 
memastikan keberhasilan, karena pemakai laporan perlu melihat sejauh mana 
kas operasional mendanai investasi, pengurangan utang, dan dividen. 

Selain kelemahan-kelemahan dari indikator yang digunakan peneliti 
untuk menilai pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan 
pelaporan wajib pajak badan yang dapat mendorong wajib pajak badan untuk 
tidak patuh, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Elmanizar 
menyimpulkan: 

rendahnya kemampuan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan 
dan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan berpotensi untuk 
menjadi wajib pajak tidak patuh (belum dapat melakukan penghitungan 
jumlah pajak terutang dengan tepat) secara materiil, walaupun dalam 
membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
kemampuan masyarakat wajib pajak sudah ada. 
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 Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kondisi keuangan 
perusahaan yang baik, masih memungkinkan wajib pajak badan untuk 
bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.   
V. KESIMPULAN ,  SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang 
sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan 
terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan sampel penelitian 
adalah wajib pajak badan di KPP Menteng Tiga.  Analisis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17 dan 
data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 100 Kuesioner.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Persepsi tentang sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak 
badan, yang dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel 
(5.324 > 1.986) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.000).  Hal 
ini berarti semakin positif persepsi wajib pajak tentang sanksi 
perpajakan, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak 
badan.  Sebaliknya, semakin negatif persepsi wajib pajak tentang sanksi 
perpajakan, maka akan semakin rendah kepatuhan pelaporan wajib 
pajak badan.  Hasil penelitian ni didukung dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) dan Jatmiko (2006).  
Kedua penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa persepsi 
tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

2. Kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat 
dilihat dari nilat t hitung lebih besar dari t tabel (2.088 > 1.986) dan nilai 
signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.039).  Hal ini berarti semakin tinggi 
tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin rendah 
tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga 
didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliari dan 
Setiawan (2010) dan Jatmiko (2006).  Kedua penelitian tersebut 
menyimpulkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

3. Kondisi keuangan perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari 
nilai t hitung lebih kecil (0.716 < 1.986) dan nilai signifikansi lebih besar 
dari 0.05 (0.416).  Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), Miladia (2010), dan Harinurdin 
(2009) yang menyimpulkan bahwa secara parsial kondisi keuangan 
perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  Perbedaan tersebut disebabkan karena 
rendahnya kemampuan wajib pajak dalam menyelenggarakan 
pembukuan dan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan 
berpotensi untuk menjadi wajib pajak tidak patuh (belum dapat 
melakukan penghitungan jumlah pajak terutang dengan tepat) secara 
materiil. 

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan.  Antara lain: 
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1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-
faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap 
kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.  Dan memperhatikan 
indikator-indikator yang digunakan, sehingga mampu memberikan hasil 
penelitian yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya. 

2. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk lebih aktif dalam pencarian data agar dapat 
menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup.  
Karena tidak semua Kantor Pelayanan Pajak memberi respon yang baik 
terhadap penelitian ini. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel, sehingga 
hasil penelitian ini bisa digeneralisasi. 

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Tiga diharapkan dapat 
melakukan  upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penegakan sanksi 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan 
fungsi pajak akan memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya.  Upay-upaya tersebut, misalnya dengan memberikan 
penyuluhan kepada wajib pajak agar para wajib pajak dapat lebih 
memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakannya, 
sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. 

5. Bagi manajemen perusahaan disarankan agar memanfaatkan temuan 
penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak di 
lingkungannya. 
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Lampiran 
 

Tabel 4.1 
Tabulasi Silang Usia dan Jenis Kelamin 

USIA  (Th) Tota l

L P

21-25 7 6 13

26-30 22 22 44

31-35 7 9 16

36-40 6 6 12

41-45 10 4 14

46-50 1 0 1

>50 0 0 0

T otal 53 47 100

Jenis Kelamin

 
Sumber: Data yang diolah sendiri 

Tabel 4.2 
Tabulasi Silang Usia dan Pendidikan 

PENDIDIKAN TOTAL

L P

D3 23 19 42

S1 30 28 58

TOTAL 53 47 100

JENIS KELAMIN

 
Sumber: Data yang diolah sendiri 

 
Tabel 4.3 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 
 

Buti
r 

Variabel 

Sanks
i 

ket 
Kesadara

n 
ket 

Keuanga
n 

ket 
Kepatuha

n 
ket 

1 0.765 
VALI

D 
0.734 

VALI
D 

0.949 
VALI

D 
0.951 VALI

D 

2 0.577 
VALI

D 
0.119 

DRO
P 

0.980 
VALI

D 
0.925 VALI

D 

3 0.385 
DRO

P 
0.939 

VALI
D 

0.990 
VALI

D 
0.963 VALI

D 

4 0.880 
VALI

D 
0.636 

VALI
D 

0.976 
VALI

D 
0.370 DRO

P 

5 0.840 
VALI

D 
0.861 

VALI
D 

0.952 
VALI

D 
0.958 VALI

D 
Sumber: Data yang diolah sendiri 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi tentang Sanksi Perpajakan 

Reliability Statistics 



 

 2 

 
 

 
 

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.827 4 

 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Keuangan Perusahaan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.981 5 

 
Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 4 

 
Tabel 4.2 

Tabulasi Silang Usia dan Pendidikan 

PENDIDIKAN TOTAL

L P

D3 23 19 42

S1 30 28 58

TOTAL 53 47 100

JENIS KELAMIN

 
Sumber: Data yang diolah sendiri 

 
1. Uji Normalitas 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas Data 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Cronbach's Alpha N of Items 

.782 4 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PATUH .083 97 .098 .978 97 .104 

SANKSI .085 97 .083 .979 97 .127 

KSDRN .083 97 .095 .978 97 .109 

KEU .075 97 .200* .964 97 .009 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinearitas Data 

  
3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Autokorelasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleran
ce VIF 

1 (Consta
nt) 

2.213 2.400 
 

.922 .359 
  

SANKSI .580 .109 .478 5.324 .000 .990 1.011 

KSDRN .224 .107 .188 2.088 .039 .987 1.013 

KEU .060 .083 .064 .716 .476 .992 1.008 

a. Dependent Variable: PATUH 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .507a .257 .233 2.976 1.770 

a. Predictors: (Constant), KEU, SANKSI, KSDRN 

b. Dependent Variable: PATUH 
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Tabel menunjukkan nilai Durbin Watson (dW) sebesar 1,793. Dengan 
pertimbangan tabel berikut, Priyatno (2010:87): 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.11 
Kriteria Uji Autokorelasi 

 
4. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  
 

Interval Kriteria 

dW < dL 
atau 

dW > (4-dL) 

1.770 < 1.6063 
atau 

1.770 > 2.3937 

Tanpa  
Kesimpulan 

dU < dW < (4-dU) 1.6063 < 1.770 < 2.2665 Tidak Ada autokorelasi 

dL < dW < dU  
atau 

 (4-dU) < dW < (4-dL) 

1.7335 < 1.770 < 1.6063 
atau 

2.2665 < 1.770 < 2.3937 

Tanpa 
Kesimpulan 

Correlations 

   Unstanda
rdized 

Residual 
SANK

SI 
KSDR

N KEU 

Spearman'
s rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .020 -.020 -.027 

Sig. (2-tailed) . .847 .847 .789 

N 97 97 97 97 

SANKSI Correlation 
Coefficient 

.020 1.000 -.067 .052 

Sig. (2-tailed) .847 . .517 .611 

N 97 97 97 97 

KSDRN Correlation 
Coefficient 

-.020 -.067 1.000 .070 

Sig. (2-tailed) .847 .517 . .495 

N 97 97 97 97 

KEU Correlation 
Coefficient 

-.027 .052 .070 1.000 

Sig. (2-tailed) .789 .611 .495 . 

N 97 97 97 97 
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Tabel 4.13 
Tabel Koefisien Regresi 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.213 2.400  .922 .359 

SANKSI .580 .109 .478 5.324 .000 

KSDRN .224 .107 .188 2.088 .039 

KEU .060 .083 .064 .716 .476 

a. Dependent Variable: PATUH 

Tabel 4.14 
Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .507a .257 .233 2.976 

a. Predictors: (Constant), KEU, SANKSI, KSDRN 

 
Tabel 4.15 
Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 285.209 3 95.070 10.737 .000a 

Residual 823.472 93 8.855   

Total 1108.680 96    

a. Predictors: (Constant), KEU, SANKSI, KSDRN 

b. Dependent Variable: PATUH 
 

 
Tabel 4.16 
Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.213 2.400  .922 .359 

SANKSI .580 .109 .478 5.324 .000 

KSDRN .224 .107 .188 2.088 .039 

KEU .060 .083 .064 .716 .476 

a. Dependent Variable: PATUH 
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