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ABSTRAK

Septian Rolis, 2015. Pengaruh Kesadaran, Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Sanksi
Denda Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan
Pembimbing : (1)Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak. (2) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kemauan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan memenuhi
kewajiban pajaknya. Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu
variabel terikat. variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar
pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi denda pajak, manfaat
pajak. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan untuk
membayar pajak.
Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang berada di wilayah Jakarta
Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan
sampel dengan menggunakan 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) persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak.(3) sanksi denda pajak berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak dan (4) manfaat pajak tidak berpengaruh dalam
membayar pajak
Kata kunci: kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, persepsi atas
sistem perpajakan, sanksi denda pajak, manfaat pajak.
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ABSTRACT

Septian Rolis, 2015. Effect of Awareness, Perception Over Tax System, Tax Penalties
and Sanctions Against Tax Benefits of Willingness Taxpayers Pay Property Tax
Advisor: (1) Nuramalia Harikusumo, SE., M.Ak. (2) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak.

This study aimed to analyze the factors that affect the willingness of taxpayers
to pay taxes on land and buildings meet their tax obligations. This study consists of
four independent variables and the dependent variable. independent variable in this
study is the awareness to pay taxes, the perception of the effectiveness of the tax
system, tax penalties, tax benefits. The dependent variable in this study is the
willingness to pay taxes.

The sample of this study is based on respondents who were in East Jakarta.
The data used in this study are primary data and sample selection by using the
method of data analysis is to test the validity, reliability, classical assumption,
hypothesis testing and multiple linear analysis was processed using SPSS 19:00.

Based on the analysis that has been done, this study shows that the
hypotheses: (1) awareness of paying taxes affect the willingness to pay taxes, (2) the
perception of the effectiveness of the tax system does not affect the willingness to pay
taxes. (3) tax penalties affect the willingness to pay taxes and (4) does not affect the
tax benefits of paying taxes

Keywords: willingness to pay taxes, pay taxes consciousness, perception of the tax
system, tax penalties, tax benefits.
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