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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.



v

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan

Tinggi lain.

2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya

sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Septian Rolis
8335108416



vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Saksi Denda

Pajak dan Manfat Pajak Terhadap Kemaun Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai

gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan

dan saran dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telh memberi nikmat panjang umur dan sehat kepada

peneliti dalam proses penyusunan, hingga skripsi ini dapat terelesaikan

dengan baik.

2. Mama dan Bapak tercinta, Rosita dan Arlis yang selalu memberikan

dukungan baik moril maupun materil, perhatian, doa, semangat, dan kasaih

sayang yang tiada hentinya;

3. Saudari kandungku Feristi Irza Rolis, Elvina Rolis, Oktalinaa Chania Rolis,

Silvi Irza Rolis yang telah memberi dukungan, baik spirit maupun materil

kepada peneliti dalam proses penyusunan, hingga kripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.



vii

4. Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta;

5. Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta;

6. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing I

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar; memberikan

arahan, memberikan ilmu dan bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar; memberikan arahan,

memberikan ilmu dan bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini.;

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang telah

memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama belajar di Jurusan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

9. Mbak Vita yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti

untuk selalu termotivasi dalam proses penyusunan, hingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik..

10. Ristianto yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti

untuk selalu termotivasi dalam proses penyusunan, hingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.



viii

11. Khairul Ikhwan Dalilmunthe selaku teman baik kuliah dan S1 Reguler di UNJ

yang selalu memberi, dukungaan dan semangat kepada peneliti untuk selalu

termotivasi dalam proses penyusunan.

12. Keluarga besar S1 Akuntansi Non Reguler tahun ajaran 2010, Trian

Fakhrudin S.E, Abdul Azhim Akbar, Bayu, Suraiya, Ade, Alvina, Ana,

Andin, Annisa, Dewi, Arga, Betus, Astrid, Wiwid, Chintia, Citra, Dian,

Erwin, Ica, Fachrival, Findri, Harry, Herrie, Ilham, Indah, Anin, Ita, Ibnu,

Indra, Kevin, Hasaan, Mutiara, Novia, Aini, Putri, Yudha, Sarah, Seilvya,

Sonia, Syema, Reza, Tirto, Yola, Nita yang saling memberikan informasi dan

saling memberikan semangat satu sama lain dalam proses penyusun.

13. Keluarga Besar Economart, terutama mas farid, Akml, Bujay, Asep Indra,

Astie, Frenki, Hendrik, Ibnu Tanjung, Irzani, Jaka, Ardi, Putu Chandra, Raka,

Kipli, Kibo, Malih, Popy dan senior-senior yang memberikan semangat,

hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna,

karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan

informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2015

Septian Rolis


	2.pdf

