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ABSTRAK 

 

SONIA DWI UTAMI. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk 

Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah. 

Pembimbing: (1) Indra Pahala, SE, M.Si (2) Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemauan wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan sanksi perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan untuk 

membayar pajak.  

Penelitian ini menggunakan data primer, dengan memberikan kuesioner 

kepada responden yang memiliki usaha kecil dan menengah  di  Bandung yang 

terdaftar di LPDB melalui staf lapangan. Metode analisis data penelitian adalah 

uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan  analisis linear 

berganda diolah menggunakan program SPSS 19.00. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis: (1) kesadaran  membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak, (2) pengetahuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak, (3) persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.   

 

Kata kunci: Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan sanksi perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 

perpajakan 
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ABSTRACT 

 

SONIA DWI UTAMI. The Factors Affecting Willingness to Pay Taxes Taxpayer 

Small and Medium Business Owners.State University of Jakarta. 

Guide by: (1) Indra Pahala, SE, M.Si (2) Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak. 

Research. Accounting Major. Faculty of Economy. University of Jakarta. 2014 

 

This study aims to analyze the factors that affect the willingness of taxpayers 

who have small and medium enterprises in meeting tax obligations. The study 

consisted of three independent variables and one dependent variable. independent 

variable in this study is the awareness that paying taxes , tax penalties knowledge, 

and a good perception of the effectiveness of the tax system. The dependent 

variable in this study is the willingness to pay taxes.  

This study uses primary data, by giving questionnaires to respondents who 

have small and medium businesses in Bandung listed in LPDB through field staff. 

Methods of data analysis research are validity, reliability, test assumptions of 

classical, hypothesis testing and linear analysis is processed using SPSS 19:00. 

Based on the analysis that has been carried out, this study shows that the 

hypotheses: (1) awareness of paying taxes affect the willingness to pay taxes, (2) 

knowledge of tax penalties to pay taxes have no effect on the willingness to pay 

taxes, (3) a good perception of the effectiveness of the tax system have an 

influence on the willingness to pay taxes. 

 

 

Keywords : Willingness to pay taxes , awareness  to pay taxes , knowledge of 

tax penalties , a good perception of the effectiveness of the tax system 
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