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ABSTRAK 

 

Witsi Aniela Taher. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kontrol Keperilakuan dan 

Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 2014. 

Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak. (2) Dra. Etty Gurendrawati, 

SE., Akt., M.Si. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemeriksaan pajak, 

kontrol keperilakuan dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis 

data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 

instrumen kuesioner.Data dalam penelitian ini diambil dari 400 wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar pada KPP X di wilayah Jakarta Pusat. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (f) dan 

R
2
. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukan bahwa pemeriksaan pajak, kontrol 

keperilakuan dan sikap rasional secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Untuk uji f, variabel pemeriksaan pajak, kontrol keperilakuan dan 

sikap rasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hasil dari R
2
 menunjukan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabilitas variabel terikat sebesar 

43.1%. 

 

Kata kunci: pemeriksaan pajak, kontrol keperilakuan, sikap rasional, kepatuhan 

wajib pajak 
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ABSTRACT 

 

Witsi Aniela Taher. The Effect of Tax Audit, Behavioral Control and Rational 

Attitude on Tax Compliance. State University of Jakarta. 2014. 

Advisor: (1) Nuramalia Hasanah, SE.,M.Ak. (2) Dra. Etty Gurendrawati, 

SE.,Akt.,M.Si. 

 

This research aimed at analyzing the relationship between tax audit, 

behavioral control and rational attitude on tax compliance. The data type that 

used in this study was primer data, which is using quesioner as the instrument. 

This study data has taken from 400 individual tax payers who had registered 

theirself at KPP X located in Central Jakarta. 

Data analytical method that was used in this study are classical assumption 

test, multiple linear regression analysis, partial test (t), simultaneous test (f) and 

R
2
. The result of hypotheses tested shows that tax audit, behavioral control and 

rational attitude are partially influenced tax compliance. And for the f test, tax 

audit, behavioral control and rational attitude variable are simultaneously 

affected tax compliance. The result of R
2 

showed that the three independent 

variables used in this study were able to explain the variability of the dependent 

variable by 43.1%. 

 

Keyword: tax audit, behavioral control, rational attitude, tax compliance 
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