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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Theory of Planned Behavior  

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of 

Reasoned Action (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa ada dua faktor utama 

yang membentuk niat seseorang terhadap perilaku yaitu attitude toward the 

behavior dan subjective norms (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam 

TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu perceived behavioral control  (Ajzen, 

1991). TPB  menyatakan bahwa, suatu perilaku yang dimunculkan oleh setiap 

individu dimana perilaku tersebut timbul karena adanya suatu niat dari individu 

tersebut untuk berperilaku. Sedangkan tumbuhya niat untuk berperilaku dapat 

terwujud oleh tiga faktor penentu yaitu :  

a. Normative beliefs, yaitu suatu keyakinan mengenai harapan normatif 

seseorang dan motivasi orang tersebut untuk meraih harapan tersebut. 

b. Behavioral beliefs, yaitu suatu keyakinan pada seseorang mengenai hasil dari 

perbuatan dan evaluasi atas hasil tersebut. 

c. Control beliefs, yaitu suatu keyakinan mengenai adanya hal-hal yang 

mendorong ataupun menghambat perilaku yang dapat dimunculkan, serta 

persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendorong dan 

menghambat perilakunya itu (perceived power). 
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Menurut Ajzen (1980) hambatan yang biasanya muncul saat berperilaku 

bisa berasal dari dalam diri individu itu sendiri ataupun dari lingkungan 

sekitarnya. Secara berkelanjutan, behavioral beliefs menumbuhkan sikap pada 

perilaku positif ataupun negatif, normative beliefs menumbuhkan paksaan sosial 

yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subyektif (subjective 

norms) dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau 

kontrol perbuatan yang dipersepsikan. Sedangkan perceived behavioral control 

digunakan untuk menilai kemampuan sikap untuk menampilkan perilaku 

seseorang. 

Theory of Planned Behavior (TPB) pada penelitian ini digunakan sebagai 

dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Dalam teori tersebut dijelaskan 

mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut 

sejalan dengan tanggung jawab moral dan kasadaran diri dimana tanggung jawab 

moral dan kasadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. 

Apabila Wajib Pajak sudah memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran 

membayar pajak selanjutnya Wajib Pajak diharapkan akan tergugah untuk lebih 

mematuhi pelaporan perpajakan. Apalagi ditambah dengan adanya sanksi pajak 

yang akan memperkuat pengaruh kepatuhan pelaporan perpajakannya.  

2. Kepatuhan pajak 

Sebelum seseorang melakukan sesuatu dipastikan orang tersebut akan 

mempunyai kepercayaan mengenai suatu hal yang akan didapat dari perilakunya 

tersebut. Kemudian seseorang tersebut dapat memutuskan bahwa dirinya akan 

melakukan hal tersebut atau tidak melakukannya. Hal tersebut tentunya 

berhubungan dengan kesadaran diri pada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang 
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memiliki kesadaran akan pajaknya, pasti memiliki keyakinan yang berhubungan 

dengan pentingnya membayar pajak untuk membantu pencapaian target 

penerimaan negara (behavioral beliefs) (Arum, 2012). 

Menurut Pertiwi (2015) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan Wajib Pajak, 

yaitu: 

a. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal merupakan situasi dimana Wajib Pajak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai pada ketentuan yang ada di 

dalam undang-undang perpajakan. 

b. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu situasi dimana Wajib Pajak pada 

hakikatnya melengkapi semua ketentuan material perpajakan. Wajib Pajak 

yang sudah melengkapi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan tepat sesuai 

dengan peraturan dan penyampaiannya pada Kantor Pelayanan Pajak tepat 

waktu. 

3. Pajak 

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

Dari keterangan dan penjelasan tersebut, Mardiasmo (2016) membuat beberapa 

kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu: 
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a. Iuran bagi negara dari rakyat 

Hanya negara yang berhak melakukan pemungutan pajak. Iuran yang 

diberikan berupa uang dan bukan barang. 

b. Berlandaskan undang-undang  

Kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang mengatur 

pemungutan pajak. 

c. Tanpa mendapatkan jasa imbalan atau kontraprestasi dari negara secara 

langsung. Dalam melakukan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Dipergunakan untuk memenuhi pembiayaan rumah tangga negara, yaitu 

pengeluaran yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 

B. Penurunan Hipotesis 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti apakah tanggung 

jawab moral dan  kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

dengan menggunakan sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi yang mana akan 

dilakukan penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehingga dalam penelitian ini diturunkan beberapa 

hipotesis sebagai berikut: 

a. Tanggung Jawab Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Banyak sedikitnya Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban 

perpajakannya dapat dipengaruhi dengan berbagai macam faktor, seperti 

misalnya tanggung jawab moral. Indriyani dan Sukartha (2014) 
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mengungkapkan bahwa moral adalah perilaku yang digunakan untuk 

mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dan pemerintah. 

 Sedangkan menurut Cahyonowati (2011) moral perpajakan 

merupakan determinasi kunci yang dapat menerangkan mengapa seseorang 

dapat berlaku jujur dalam perpajakan. Dalam kehidupan nyata, tanggung 

jawab moral menjadi suatu sorotan yang dirasa sangat penting. Wajib Pajak 

yang baik diharapkan memiliki tanggung jawab moral yang baik pula. 

Sehingga diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak 

yaitu membayar pajak serta mematuhi pelaporan pajak sesuai dengan 

peraturan perundangan mengenai perpajakan yang ada. 

Menurut Wanzel (2005) yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak 

bukan hanya manfaat ekonomi saja akan tetapi didasarkan pada moralnya 

sendiri, etika dan norma social yang dimiliki setiap pribadi masing-masing 

orang. Wajib Pajak yang mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi maka 

tingkat pemenuhan kewajiban perpajakannya akan menjadi tinggi pula. 

Menurut Ho (2009) kewajiban moral yang lebih kuat dari Wajib Pajak akan 

mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya.  

Tingkat kepatuhan yang tinggi muncul karena adanya niat dari dalam 

ataupun dorongan dari luar diri Wajib Pajak, untuk tanggung jawab moral 

sendiri akan muncul karena ada niat dari dalam diri Wajib Pajak. Jika Wajib 

Pajak tersebut memiliki niat dan beriktikad baik untuk mematuhi peraturan 

perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. Hal ini dapat terjadi apabila Wajib Pajak sudah berniat untuk patuh 

maka Wajib Pajak tersebut melakukan hal yang sama sesuai dengan niatnya. 
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Hal ini juga didukung oleh penelitian Indriyani dan Sukartha (2014) yang 

mana munculnya tanggung jawab moral maka akan memaksa  seseorang 

untuk taat serta patuh dalam melakukan pelaporan perpajaknya. 

Namun, menurut Arjani, dkk (2017) moralitas tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan pada kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan uraian serta 

penelitian terdahulu tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

H1: Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

b. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012), kesadaran Wajib Pajak 

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah mengetahui, menghargai, 

mengakui, dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta mempunyai 

kemampuan dan keinginan untuk mencukupi kewajiban pajaknya. Semakin 

tinggi kesadaran maka hal itu akan menumbuhkan motivasi bagi Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan dengan 

meningkatnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak 

akan meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak.  

Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila kesadaran diri Wajib 

Pajak meningkat pula (Nugroho, 2006). Pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Muliari (2011), Putra (2011), Arum (2012), dan Tiraada 

(2013) juga mengemukakan bahwa kesadaran diri Wajib Pajak berpengaruh 

positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran 
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untuk membayar pajak biasanya mereka menyadari bahwa membayar pajak 

merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara sehingga mereka 

memiliki kesadaran membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 

pemungutan pajak yang dilakukan. Selain itu mereka sadar bahwa dengan 

menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak akan sangat 

merugikan negara. Dalam hal ini Wajib pajak mau membayar pajak karena 

mereka memahami bahwa dengan menunda pembayaran pajak akan 

berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial. Apabila sumber daya 

finansial berkurang maka akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan 

negara. Dari sinilah dirasa bahwa kepatuhan pajak akan meningkat apabila 

kesadaran Wajib Pajak juga meningkat. 

Namun hasil tidak sama ditunjukkan pada penelitian Utami dan 

Kardinal (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Palembang Seberang Ulu. Wajib Pajak yang mau membayarkan pajak 

terutangnya kepada negara berarti Wajib Pajak tersebut menyadari akan 

kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak dari sebagian 

penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan uraian serta penelitian terdahulu 

diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

 

 



15 
 

c. Sanksi Pajak, Tanggung Jawab Moral, Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Menurut Indriyani dan Sukartha (2014) tanggung jawab moral  

didefinisikan sebagai perilaku yang ada pada individu namun ada 

kemungkinan tidak semua individu memilikinya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sanjaya (2014) mengenai pengaruh kualitas pelayanan, 

kewajiban  moral, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak hotel mengungkapkan bahwa variabel kewajiban moral 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dapat berdampak pada rendahnya 

tanggung jawab moral  masyarakat tentang pajak. Sehingga, hal ini akan 

menyebabkan rendahnya tanggung jawab moral masyarakat untuk melaporkan 

dan membayar pajak yang mana pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, 

maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak 

sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi 

pidana.  

Dalam hal ini dipilihlah sanksi pajak sebagai variabel moderasi 

hubungan antara tanggung jawab moral dengan kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi.  Menurut hasil penelitian Siringoringo (2015) goodness of fit atas 

moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan pelaksanaan good 

governance dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh. Hasil 

lain dari penelitian Siringoringo (2015) juga menyatakan bahwa goodness of 
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fit atas moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan penerapan 

whistle blowing system dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai 

pengaruh. 

Akan tetapi hasil penelitian milik Arjani, dkk. (2017) mengatakan 

bahwa sanksi perpajakan memperkuat pengaruh motivasi terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian milik Hartanti (2016) 

yang menyatakan bahwa adanya sanksi pajak mampu memoderasi 

(memperkuat) hubungan antara kemauan Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

pajak. Dengan kata lain, adanya sanksi pajak mampu memotivasi kemauan 

Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Pembayaran pajak 

terutang yang dilakukan dengan tepat waktu menunjukkan bahwa Wajib Pajak 

telah patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Selain itu dalam penelitiannya Hartanti (2016) juga menyatakan bahwa 

adanya sanksi pajak mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara 

pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran Wajib Pajak 

bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan akan 

membuat Wajib Pajak semakin tergugah untuk membayar karena pembayaran 

pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban 

mutlak setiap warga negara. Selain itu apabila Wajib Pajak tidak membayar 

pajak mereka akan dikenakan sanksi pajak yang mana sanksi pajak sendiri 

juga memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam hal ini terlihat bahwa sanksi 

pajak dapat memperkuat pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh 



17 
 

karena itu peneliti menurunkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H3:  Keberadaan sanksi pajak memperkuat pengaruh tanggung jawab moral 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

d. Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Menurut Nugroho (2012) sanksi adalah hukuman yang diberikan 

kepada orang yang melanggar peraturan. Denda adalah hukuman yang 

dilaksanakan dengan cara membayar uang karena telah melanggar peraturan 

dan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda 

adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan 

dengan cara membayar uang.  

Sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak itu 

sendiri mengenai seberapa kuat sanksi pajak mampu mendorong kesadaran 

Wajib Pajak untuk mematuhi pelaporan  pajak. Risiko sanksi pajak tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan pada masyarakat, 

dalam hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dengan sukarela melaksanakan 

kewajiban pembayaran perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan 

perpajakan yang ada (Siringoringo, 2015). 

Menurut Nugroho (2006) Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran 

pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Selain 

itu, semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar oleh  Wajib 

Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Oleh 
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sebab itu kesadaran diri Wajib Pajak terhadap sanksi pajak diduga akan 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

Sanksi pajak dalam penelitian ini merupakan variabel pemoderasi yang 

menghubungkan interaksi antara kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan 

pajak terhadap kepatuhan pajak. Menurut Hartanti (2016) kesadaran Wajib 

Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat dijadikan faktor yang 

mendorong perilaku untuk patuh pada pajak. Apabila Wajib Pajak telah 

memiliki kesadaran diri untuk melakukan pembayaran pajak, terdorong oleh 

fiskus dan sanksi pajak, maka Wajib Pajak akan mempunyai niat untuk 

melakukan pembayaran pajak dan selanjutnya dilakukanlah niat tersebut. 

Menurut Putri (2016) semakin tinggi pelaksanaan sanksi denda yang 

diberikan akan menambah pengeluaran Wajib Pajak, maka pengaruh sanksi 

dapat memperkuat hubungan antara pendapatan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar PBB yang telah dibentuk. Sehingga akan semakin 

memperlihatkan kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak yang semakin patuh. 

Berdasarkan uraian serta penelitian terdahulu diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H4: Keberadaan Sanksi Pajak memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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C. Model Penelitian 
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