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ABSTRAK 

 

 

Fera Dwi Panggalih, 2012; Pengaruh Persepsi Wajib Pajak pada Pelayanan 

Fiskus, Keadilan Hukum Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Pelaporan Wajib Pajak Badan. 

 
Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun 

terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala 

tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari dalam maupun luar diri 

wajib pajak itu sendiri, seperti pemahaman wajib pajak, pelayanan perpajakan dan 

kondisi lingkungan wajib pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh 

atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Penelitian ini fokus pada 

tiga hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak, yaitu 

persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran 

wajib pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumennya dengan 

unit analisis sebanyak 2.548 perusahaan yang terdaftar di KPP Pasar Rebo. Unit 

observasi sebesar 100 responden yang terdiri dari tax professional dan accounting 

yang mewakili wajib pajak badan untuk melaporkan SPT di KPP Pasar Rebo. 

Responden tersebut harus memenuhi kriteria responden, yaitu pernah mengisi 

SPT, mengetahui tentang hukum perpajakan, dan pernah terlibat dengan fiskus 

dalam kegiatan perpajakan. 

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif, sehingga angka-angka yang 

tercantum dapat mewakili hasil penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis, peneliti 

menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program 

SPSS 17 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persepsi 

wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pelaporan wajib pajak badan secara signifikan, (2) Persepsi wajib pajak pada 

keadilan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib 

pajak badan, (3) Persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan secara signifikan,. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh, 

Jatmiko (2006), Andari Pris (2010), dan Reisya Ibtida (2010) 

 

 

 

Kata Kunci:  persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, persepsi wajib pajak 

pada keadilan hukum pajak, persepsi wajib pajak pada kesadaran 
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ABSTRACT 

 

 

Fera Dwi Panggalih, 2012; The Influence of Taxpayer Perceptions toward 

Services of Fiscuc, Justice of Tax Law and Taxpayer Awareness to Reporting 

Compliance of Corporate Taxpayer.   
Although sum of tax payers increased year to year, there are many obstacle 

which can be a burden in order to enhance tax ratio, one of them are tax compliance. 

Many factors influence the level of taxpayer compliance, both from within and outside 

the taxpayer itself, such as understanding the taxpayer, tax services, and 
environmental conditions that may encourage taxpayers to obey or disobey in taxation 

obligations. 

This research is intended is to analyze the factors that influence the 

reporting compliance of corporate taxpayer on companies. This research focused 

on three things that affect the level of taxpayer compliance reporting, namely the 

taxpayer perception toward services of fiscus , justice of tax law, and taxpayer 

awareness. Questionnaire was used to be the instrument of this research with the 

unit of analysis of 2.548 companies listed in KPP Pasar Rebo. The unit of 

observation of 100 respondents consisting of tax professionals and accounting 

who represent corporate taxpayers to report the SPT in KPP Pasar Rebo. 

Respondents should meet predefined criteria, that are ever fill SPT and knowing 

about taxation law and have been involved in taxation activities with fiscus.. 

Researchers using quantitative analysis, so that the numbers listed to 

represent the results of this research. In testing the hypothesis, researchers used 

multiple linear regression analysis test using SPSS 17 for Windows. The results of 

this research indicate that (1) Taxpayer perceptions toward services of fiscus 

have a positive effect to reporting compliance of corporate taxpayer significantly, 

(2) Taxpayer perceptions toward justice of tax law have no effect to reporting 

compliance of corporate taxpayer significantly, (3) Taxpayer perceptions toward 

tax payer awareness have a positive effect to reporting compliance of corporate 

taxpayer. 

The research was supported by past research has been done by, Jatmiko (2006), 

Andari Pris (2010), and Reisya Ibtida (2010). 

 

 

Keywords: taxpayer perceptions toward services of fiscus, taxpayer perception 

toward justice of tax law, taxpayer perceptions toward taxpayer awareness , tax 

compliance. 
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