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ABSTRACT

The major purpose of this study is to analyze the effect of taxpayers perception on 
sunset  policy.  Research  design  is  survey  research using  quesionaire   as  instrument.  The  
respondents of the study are civil service who have at classification IIIa to IVe. The research  
population was 27.007 taxpayers in hospital, Bangkalan of government, college, elementary  
school, junior high school, and senior high school. The research sample was 397 taxpayers.  
The data was analyzed using structural equation modeling (SEM) with AMOS version 5.0.  

The finding of this study show that, the effect of: (1) knowledge taxpayers on name  
intention is positive and significant, (2) knowledge taxpayers on quality is intention positive  
and significant, (3) knowledge taxpayers on sacrifice is intention positive and significant, (4)  
name on taxpayers perception is intention positive and significant, (5) quality on taxpayers  
perception  is  intention  positive  and  significant,  (6)  sacrifice  on  taxpayers  perception  is  
intention negatif and not significant, (7) knowledge on perception by name is intention, (8)  
knowledge on perception by quality is intention, (9) knowledge on perception by sacrifice is  
intention.   

Key Words: taxpayers perception, sunset policy, name, quality, and sacrifice. 

1.LATAR BELAKANG 

Tax  reform di  Indonesia  antara  lain  disebabkan  oleh  tata  cara  penyelenggaraan 

perpajakan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah 

seperti tingginya praktek penghindaran pajak (tax avoidance), pengelapan pajak (tax evasion), 

moralitas  perpajakan,  kelengkapan  administrasi,  kepercayaan  lembaga,  kapasitas 

implementasi dan rendahnya rasio pembayar pajak dan jumlah penduduk. Summers (1991) 

menjelaskan bahwa reformasi perpajakan perlu dilakukan karena adanya sistem perpajakan 

yang di desain secara tidak tepat mengakibatkan masalah antara lain: (1) penerimaan pajak 

tidak efisien, (2) distorsi ekonomi sebagai akibat beban pajak yang berlebih, (3) ketidakadilan 
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dan masalah kompleknya Undang-undang perpajakan dan prosedurnya, (4) lemahnya sistem 

informasi yang ada, (5) korupsi dan intervensi politik. 

Adanya tuntutan tersebut, pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 

No. 34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum 

dan  Tata  Cara  Perpajakan  beserta  Ketentuan  Pelaksanaanya  yang  baru-baru  ini  telah 

diundangkan mengamanatkan kebijakan baru kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang sunset  

policy dan berdasarkan Perpu No. 5 Tahun 2009 tentang perpanjangan  sunset policy. Salah 

satu bagian dari reformasi perpajakan adalah adanya sunset policy.

Masalah-masalah  yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak,  telah menjadi  fokus 

banyak peneliti, khususnya dalam domain akuntansi perpajakan. Penelitian-penelitian tersebut 

antara lain dilakukan oleh Kartawan dan Kusmayadi (2002), tentang pengaruh persepsi wajib 

pajak badan mengenai Undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan sistem  self 

assessment pada  BUMS  dan  BUMD  kantor  pelayanan  pajak  Tasikmalaya.  Temuan 

menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak badan BUMS dan BUMD mengenai UU Pajak 

Peghasilan  berpengaruh  secara  bersama-sama  (serempak)  terhadap  terbentuknya  persepsi 

wajib pajak dan tidak mempunyai perbedaan yang nyata/signifikan. 

Raharja  (1997)  mengkaji  tentang  persepsi.  Hasilnya  menyimpulkan  bahwa  name,  

quality, dan sacrifice berpengaruh signifikan terhadap persepsi.  

Penelitian  Karanta,  et al.  (2000: 2-19), mengkaji  persepsi masyarakat wajib pajak 

terhadap  kinerja  penerimaan  Badan  Perpajakan  Nasional  Swedia.  Hasil  penelitiannya 

menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib 

Pajak dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pada kinerja Badan Perpajakan Nasional 

Swedia.  

Studi Siringoringo et al. (2005) mengkaji tentang pengaruh persepsi pada pengalaman. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  persepsi  akan  toko  ritel  mempengaruhi 
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pengalaman  berbelanja  secara  kuat.  Persepsi  yang  bagus  terhadap  toko  ritel  akan 

menghasilkan pengalaman berbelanja yang bagus. 

Suparyadi (2002) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:  name, store,  

quality,  dan sacrifice.  (1)  name,  merupakan identitas  kebijakan Dirjen Pajak yaitu  sunset  

policy,  (2)  store,  merupakan penampilan  yang terdapat  pada objek wisata  itu,  (3)  quality, 

merupakan  kualitas  kebijakan  yang  ditawarkan  kepada  subjek  pajak,  untuk  diperhatikan, 

diperoleh, dimanfaatkan. antara lain berupa fasilitas sunset policy, sarana dan prasarana serta 

pelayanan yang tersedia, dan (4)  sacrifice, merupakan  pengorbanan yang diberikan kepada 

wajib pajak baik berupa waktu, tenaga, maupun biaya yang dikeluarkan dalam memanfaatkan 

fasilitas sunset policy. 

Penelitian ini membangun variabel  independen dan variabel dependen, yaitu  name, 

quality, dan  sacrifice dari pendapat Menroe  and Crewel (1994) dan pendapat Krech  et al. 

(dalam Sugiharto, 2001:19) sebagai variabel intervening yaitu pengalaman, baik pengalaman 

masa lalu dan pengalaman pribadi. 

Ritsema et al. (2003) menunjukkan bahwa program  tax amnesty yang dilakukan di 

Amerika Serikat berdampak positif terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan 

negara.  Sehingga  dengan  berhasilnya  penerapan  kebijakan  tersebut  di  Amerika  Serikat, 

Indonesia  mengadopsi  kebijakan  tersebut  dengan  nama  yang  sama  pada  tahun  1984. 

Kemudian pada tahun 2008, nama tax amnesty berubah menjadi sunset policy.  

Temuan  Alm  and Beck (1990, 1991)  and Andreoni (1991) dalam Luitel dan Sobel 

(2005)  menunjukkan  bahwa  tax  amnesty yang  diterapkan  di  berbagai  negara  mempunyai 

perspektif yang berbeda dan menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif  terhadap 

wajib pajak, khususnya jika setiap individu membayar pajak. Temuan Andreoni (1991) dalam 

Luitel dan Sobel yang menguji tentang antisipasi dan cara menghindari  tax evasion, dalam 

3



temuannya menunjukkan bahwa tax amnesty  dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena 

menurunnya tax evasion di masyarakat. 

Fisher, et al. (1989), Joulfaian (1988) and Christian, Gupta and Young (2002) dalam 

Luitel  and Sobel  (2005)  menunjukkan  bahwa  hanya  sebagian  kecil  wajib  pajak  yang 

menghindar dari pajak yang jumlah besar untuk jangka panjang. 

Temuan Luitel and Sobel (2005) menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh 

signifikan, karena seringnya program itu dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

minat  wajib  pajak  dengan  adanya  tax  amnesty berkurang.  Sukaratha,  et  al. (2008) 

menunjukkan bahwa kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalaman.  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan masalah 

penelitian adalah: (1) Menguji variabel langsung yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak: 

apakah pengalaman berpengaruh signifikan terhadap name,  quality dan sacrifice dan apakah 

name, quality dan sacrifice berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak. (2) menguji 

variabel  tidak  langsung  yang  mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  dengan:  apakah 

pengalaman  melalui  name,  quality  dan sacrifice  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi 

wajib pajak.. Sedangkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

dan  memperoleh  bukti  empiris  :  (1)  pengaruh  pengalaman  terhadap  name,  quality,  dan 

sacrifice (2)  pengaruh pengalaman  melalui  name,  quality,  dan sacrifice  terhadap persepsi 

wajib pajak.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Persepsi

Persepsi  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  (1995)  adalah  tanggapan  (penerimaan) 

langsung dari  sesuatu,  atau merupakan proses seseorang mengetahui  beberapa hal melalui 

panca  inderanya.  Sedangkan  Cravens  (1997)  mendefinisikan  persepsi  sebagai  proses  bagi 
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individu untuk memilih, mengorganisir dan menginterpretasikan stimuli ke dalam gambaran 

yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti.  Menurut Robbins (2003: 

123),  persepsi  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  dengan  mana  individu-individu 

mengorganisasikan  dan  menafsirkan  kesan  indera  mereka  agar  memberi  makna  pada 

lingkungan mereka. Rakhmat (1998: 51) mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan  menafsirkan  pesan.  Kotler  (1997)  mendefinisikan  persepsi  sebagai  proses  bagaimana 

individu memilih, mengorganisasikan, dan mengintepretasikan masukan-masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. McMahon and McMahon (1996: 142) 

mendefinisikan  perception  is  the  process  of  taking  sensory  information  and  making  

meaningful interpretations of information.  

Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain motivasi, belajar kepribadian dan 

sikap  (Schiffman  and  Kanuk,  1994:562).  Selanjutnya   Schiffman  dan Kanuk (1994:148) 

mengatakan  persepsi  merupakan  proses  memilih,  mengorganisir,  dan  menginterpretasikan 

stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti. 

Persepsi timbul karena adanya stimuli dari luar yang akan menekan syaraf sensorik seseorang 

dan  melalui  panca  indera,  stimulus  tersebut  diseleksi,  diorganisir  oleh  setiap  konsumen 

dengan cara tersendiri. Gordon (1993:31) menyatakan persepsi sebagai proses penginderaan 

kenyataan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya.

2.2 Sunset Policy

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya di 

tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi  perpajakan berupa bunga yang 

diatur  dalam  Pasal  37A  Undang-undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan 

(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), (Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-34/PJ/2008).
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2.3 Pengaruh Pengalaman Wajib Pajak terhadap Name   

Alm  and Beck (1990, 1991)  and Andreoni  (1991)  dalam Luitel  dan Sobel  (2005) 

menunjukkan bahwa  tax amnesty yang diterapkan diberbagai negara mempunyai perspektif 

yang berbeda dan menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif  terhadap kepatuhan 

wajib  pajak  dan  meningkatkan  pungutan  pajak.  Karena  setiap  individu  membayar  pajak. 

Temuan Andreoni (1991) dalam Luitel dan Sobel (2005) yang menguji tentang antisipasi dan 

cara  menghindari  tax  evasion,  dalam temuannya  menunjukkan  bahwa  tax  amnesty  dapat 

meningkatkan penerimaan pajak, karena menurunnya tax evasion di masyarakat. 

Temuan Ritsema,  et al. (2003) menyatakan bahwa  tax amnesty berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara. Penelitian tersebut dilakukan 

di Amerika Serikat  dengan menggunakan data dari pemerintah pusat dan survey dari wajib 

pajak. Selama 47 tahun, Amerika Serikat sudah melaksanakan program tax amnesty 23 kali. 

Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi pelaksanaan  tax amnesty mengalami kegagalan, 

sehingga  perlu  dilaksanakan  ulang.  Dan  di  sisi  lain  tax  amnesty berhasil  meningkatkan 

penerimaan, sehingga perlu dilaksanakan ulang guna meningkatkan penerimaan negara.    

Fisher, et al. (1989), Joulfaian (1988) and Christian, Gupta and Young (2002) dalam 

Luitel  and Sobel  (2005)  menunjukkan  bahwa  hanya  sebagian  kecil  wajib  pajak  yang 

menghindar  dari  pajak  yang  jumlah  besar  dalam  jangka  panjang.  Temuan  Bremer  and 

Morgan  (2004)  menunjukkan  bahwa  tax  amnesty yang  dilaksanakan  di  Amerika  Serikat 

berpengaruh  signifikan.  Di  Illionis  program  tax  amnesty dapat  meningkatkan  penerimaan 

negara $500 milliar.    

Temuan Luitel and Sobel (2005) menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh 

signifikan, karena seringnya program itu dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga 
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persepsi wajib pajak dengan adanya  tax amnesty berkurang.  Berdasarkan uraian tersebut di 

atas hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Pengalaman wajib pajak berpengaruh terhadap name.

2.4 Pengaruh Pengalaman Wajib Pajak terhadap Quality

Tahun 1984 Indonesia pernah melakukan program Pengampunan Pajak (tax amnesty). 

Berdasarkan insentif perpajakan tersebut dapat di lihat dari dua sisi, di satu sisi wajib pajak 

lama yang sudah pernah memanfaatkan kebijakan akan mempunyai persepsi yang positif, jika 

kebijakan itu memberikan pelayanan yang baik dan sebaliknya. Dan di sisi lain, wajib pajak 

yang belum pernah memanfaatkan kebijakan tersebut, akan mempunyai persepsi negatif atau 

positif.  

Temuan Sukaratha,  et al. (2008) menunjukkan bahwa pengalaman dan disiplin tidak 

terbukti  signifikan  mempengaruhi  kemampuan  mandor  dalam  menerapkan  manajemen 

kualitas. Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Pengalaman wajib pajak berpengaruh terhadap quality.

2.5 Pengaruh Pengalaman Wajib Pajak terhadap Sacrifice

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wajib pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam 

rangka  pemenuhan  kewajiban  pajak  tersebut  tidak  memberatkan  wajib  pajak  dan  tidak 

menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. 

Rendahnya pemikiran wajib pajak juga dipengaruhi oleh tidak sebandingnya antara 

pengorbanan  berupa  tenaga,  waktu,  dan  biaya  dengan  hasil  yang  diperoleh.  Pemikiran-

pemikiran  itu  akan  mengakibatkan  rendahnya  kualitas  masyarakat.  Sebagian  wajib  pajak 
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berprinsip tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan harus menghasilkan nilai tambah bagi 

dirinya  sendiri.  Pengorbanan  (sacrifice) yang tinggi,  maka nilai  yang di dapat oleh Wajib 

Pajak akan tinggi pula. Tetapi dengan adanya kenaikan pengorbanan berupa waktu, tenaga, 

dan  biaya  dapat  meningkatkan  keputusan wajib  pajak untuk  memanfaatkan  sunset  policy. 

Tetapi adapula dengan pengorbanan sekecil mungkin tapi nilai akhir meyakinkan atau lebih 

besar.  Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah: 

H3 : Pengalaman wajib pajak berpengaruh terhadap sacrifice.

2.6  Pengaruh Name terhadap Persepsi Wajib Pajak

Temuan Suparyadi (2002) menunjukkan bahwa name berpengaruh nyata (signifikan) 

terhadap persepsi wisatawan tentang objek wisata. Dari temuan tersebut di atas menunjukkan 

bahwa faktor name menjadi faktor penting dalam mempromosikan suatu kebijakan yang baru 

bagi masyarakat dan kebijakan sunset policy perlu dukungan dan kesamaan pandangan antara 

Dirjen pajak dengan Wajib Pajak. 

Untachai  and Mizerski  dalam  temuannya  menunjukkan  bahwa  name berpengaruh 

positif terhadap persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor ritel di Thailand 

mempunyai reputasi yang baik di mata konsumen, sehingga dapat menciptakan persepsi yang 

positif. Persepsi ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Thailand.   

Hasil penelitian yang berlawanan dengan yang tersebut di atas  antara lain Raharjo (1997). Mereka 

tidak menemukan hubungan antara name dan persepsi wajib pajak. Name tidak berpengaruh terhadap 

kualitas persepsi.  Hal ini menunjukkan bahwa  name yang bagus belum tentu menarik wajib pajak 

untuk memanfaatkan kebijakan tersebut, tetapi yang lebih penting adalan kualitas, fasilitas, dan biaya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Name berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.

2.7  Pengaruh Quality terhadap Persepsi Wajib Pajak
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Suparyadi  (2002)  menemukan  bahwa  kualitas  berpengaruh  secara  positif  terhadap 

nilai  perusahaan  dan  kinerja  perusahaan.  Temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualitas 

menjadi  mekanisme  yang  handal  sehingga  mampu  memotivasi  wajib  pajak  dalam 

memanfaatkan  sunset policy. Untachai  and Mizerski dalam temuannya menunjukkan bahwa 

kualitas mempunyai persepsi yang positif. Faktor kualitas juga dipengaruhi oleh nama.  

Temuan Fitriana (2007) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya 

yaitu bahwa tidak ada hubungan antara persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan KPP 

dalam  menagih  dan  melunasi  pajak  terutang.  Penelitian  tersebut  dilakukan  di  KPP  di 

Surabaya.  Kalau  persepsi  wajib  pajak  terhadap  tindakan  fiskus  dalam  menagih,  hal  ini 

menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan KPP tersebut. Raharjo (1997) menemukan 

hasil  yang berbeda dari  penelitian sebelumnya tentang persepsi,  bahwa kualitas yang baik 

belum tentu  menghasilkan  persepsi  yang  baik  pula  di  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan 

bahwa kualitas  tidak  mutlak  menjadi  faktor  penentu  dalam suatu  kebijakan.  Berdasarkan 

uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Quality berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

2.8  Pengaruh Sacrifice terhadap Persepsi Wajib Pajak

Sacrifice adalah pengorbanan yang diberikan kepada wajib pajak baik berupa waktu, 

tenaga, maupun biaya yang dikeluarkan dalam memanfaatkan  sunset policy. Raharjo (1997) 

dan  Suparyadi  (2002)  dalam  penelitiannya  tentang  persepsi  menemukan  bahwa  dengan 

pengorbanan (sacrifice) yang tinggi, maka nilai yang di dapat oleh Wajib Pajak akan tinggi 

pula.  Tetapi  adapula  dengan  pengorbanan  sekecil  mungkin  tapi  nilai  akhir  meyakinkan. 

Arifianto  (2005)  menemukan  bahwa  adanya  kenaikan  harga  atau  biaya  berpengaruh 

signifikan  terhadap  pelayanan.  Temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  kenaikan 

variabel  harga  yang  dapat  meningkatkan  keputusan  konsumen  untuk  menggunakan  jasa 
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shipping.  Dengan  kata  lain  meningkatnya  harga  sebesar  satu  satuan  akan  menyebabkan 

meningkatnya input konsumen untuk menggunakan jasa shipping.    

Pengamatan tentang pengorbanan yang harus dijalani selama memanfaatkan fasilitas 

sunset policy memberikan dampak negatif terhadap pengamatan nilai yang ditimbulkan dari 

pengorbanan,  dan  secara  positif  mempengaruhi  keinginan  untuk  masuk  dalam  kebijakan 

tersebut  atau  tidak.   Untuk  mengetahui  bahwa  apakah  persepsi  wajib  pajak  timbul  dari 

sacrifice, maka perlu diuji secara simultan.  Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang 

diajukan adalah:

H6 : Sacrifice berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak .

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian

Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  bukti  empiris,  menguji  dan  mengkaji 

persepsi wajib pajak terhadap sunset policy. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratori 

(exploratory research). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

survai (survey design).

3.2 Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada 

di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang terdiri dari 18 Kecamatan dan Jumlah 

PNS Kabupaten se-Bangkalan sebanyak 27.007 orang. Ukuran sampel (n) dihitung dengan 

formula Slovin, besarnya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 397 responden. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel  independen  dalam studi  ini  adalah  pengalaman.  Menurut  Kamus  Bahasa 

Indonesia (1995) pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami (dijalani) dan dirasakan. 
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3.3.2 Variabel  Intervening 

a. Name (Y1)

Name yang dimaksud dalam studi ini adalah identitas kebijakan pajak Direktorat Jenderal 

Pajak yaitu Sunset Policy.

b. Quality (Y2)

Quality yang dimaksud dalam studi ini adalah kualitas kebijakan yang ditawarkan kepada 

subjek pajak untuk diperhatikan, diperoleh, dan dimanfaatkan. Antara lain berupa fasilitas 

sunset policy, sarana dan prasarana serta pelayanan yang tersedia. 

c. Sacrifice (Y3) 

Sacrifice yang dimaksud dalam studi ini adalah pengorbanan yang diberikan kepada wajib 

pajak  baik  berupa  waktu,  tenaga,  maupun  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  menikmati 

fasilitas sunset policy berupa penghapusan sanksi administrasi bunga. 

3.3.3 Variabel Dependen (Y4)

Persepsi  adalah  gambaran  menyeluruh  tentang  nilai  sunset  policy  yang    meliputi 

pengalaman, name, quality, dan sacrifice yang dimiliki wajib pajak. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yaitu seluruh 

Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bergolongan  IIIa  ke  atas,  pada  18  (delapan  belas)  wilayah 

kecamatan Kabupaten se-Bangkalan. Waktu penelitian ± 5 (lima) minggu.

3.5 Teknik Analisis

Teknik yang digunakan dalam pengujian ini meliputi pengujian hipotesis satu sampai 

lima dilakukan dengan AMOS versi 5.0 dengan pendekatan  Structural Equation Modeling 

(SEM). Adapun langkah-langkah yang dilakukan:  

3.5.1.1 Pengembangan Model Teoritik dan Penyusunan Diagram Jalur
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Tahapan pertama adalah menyusun model pengembangan teori dari rencana penelitian 

ini.  Tahapan  kedua  adalah  mengubah  diagram  alur  kedalam  persamaan  struktural  dan 

mengembangkan model pengukuran.  Setelah model pengukuran dikembangkan, selanjutnya 

dianalisis Confirmatory Factors Analysis (CFA).

3.5.1.2 Memilih Jenis Matriks Input dan Mengestimasi Model yang Diusulkan

Perbedaan SEM dengan teknik multivariate lainnya adalah dalam input dan data yang 

digunakan  dalam  pemodelan  dan  estimasinya.  SEM  hanya  menggunakan  matriks 

varians/kovarians atau matriks korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi yang 

dilakukan. Fokus dari SEM bukan pada amanat individual, tetapi pada pola hubungan antar 

responden.  Model  pengukuran  akan  digunakan  untuk  menentukan  apakan  indikator 

berhubungan  dengan  variabel  bentukan  skor  variabel  bentukan  digunakan  dala  model 

structural (Ferdinand, 2005:72-73).   

3.5.1.3 Kemungkinan Munculnya Identifikasi

Problem identifikasi  dapat muncul melalui  gejala-gejala sebagai berikut:  1. Standar 

error  untuk  satu  atau  beberapa  koefisien  adalah  sangat  besar,  2.  Program  tidak  mampu 

menghasilkan matriks informasi yang seharusnya tersaji, 3. Muncul angka-angka aneh seperti 

standar fit tidak terpenuhi, 4. Banyaknya sampel yang menyebabkan terjadi penyimpangan 

normalitas dan mengakibatkan Maximum Likehood (ML) menjadi sensitif dan menghasilkan 

perbedaan yang signifikan sehingga ukuran  goodness of fit menjadi jelek, dan 5. Kuesioner 

terdistribusi secara tidak normal. 

3.5.1.4 Mengevaluasi kriteria Goodness-of-Fit

Structural  Equation  Modeling  mensyaratkan  dipenuhinya  asumsi  normalitas. 

Pengujian  ini  dilakukan  pada  saat  operasi  AMOS  berjalan.  Terdapat  dua  cara  pegujian 

normalitas yaitu univariate dan multivariate normality. Suatu distribusi data dapat dikatakan 

normal apabila nilai C.R. skewnes  maupun  kurtosis  lebih kecil dari nilai kritik tabel  + 1,96 
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dengan tingkat signifikansi 0.05 (p-value 5%). (Hair, 1995:71), jika sebuah variabel adalah 

normal  secara  multivariat,  maka  akan  normal  juga  secara  univariat.  Tetapi  tidak  berlaku 

sebaliknya. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Hasil  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner  ternyata  tidak  keseluruhan  kembali 

karena  beberapa  hal,  diantaranya  pada  saat  kuesioner  dibagikan  dalam kondisi  responden 

sibuk melakukan  pekerjaan.  Sehingga secara  ringkas  ikhtisar  dari  kuesioner  yang  dikirim 

tersaji pada Lampiran 1 Tabel 1: 

---------------Insert Lampiran 1 Tabel 1-----------------

4.2 Pengujian Normalitas

Pada Lampiran 1 Tabel 1, dengan analisis secara multivariate, diketahui bahwa variabel 

Pengalaman,  Name,  Quality,  Sacrifice,  dan Persepsi berdistribusi  normal  karena nilai  C.R 

Skewnes atau C.R kurtosis lebih kecil dari nilai kritik tabel ± 2,58. Tingkat signifikansi 0,05 

(p-value 5%).  Oleh  karena  itu  asumsi  normalitas  dapat  terpenuhi.  Hair  (1995:71) 

menyebutkan jika sebuah variabel adalah normal secara multivariate, maka akan normal juga 

secara univariate. Tetapi tidak berlaku jika sebuah variabel normal secara  univariate, maka 

tidak akan normal secara multivariate.  

4.3 Pengujian Outlier

Dari hasil  pengujian, diketahui  bahwa nilai  Mahalanobis Distance dari skor centroid 

dari  397  kasus  menunjukkan  jarak  yang  relatif  dekat  antara  centroidnya  dengan  nilai 
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mahalanobis  d-square. Nilai ini diikuti oleh p1 dan p2. Kolom p1 bernilai lebih kecil dari 

kolom p2.  Artinya asumsi outlier terdapat data atau observasi penelitian tidak terpenuhi. 

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.4.1 Pengujian  dan  Pembahasan  Hipotesis  1:  Pengalaman  Berpengaruh  terhadap 
Name  

Dari  Tabel  2  Lampiran  1,  diketahui  bahwa  nilai  standarized  estimate pengaruh 

pengalaman terhadap  name adalah 0,395, S.E sebesar 0,083, C.R sebesar 4,261 dan nilai p 

sebesar 0,000. Berdasarkan nilai ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 23,684, maka diketahui 

bahwa koefisien  regresi  yang  mengukur  pengaruh  pengalaman  terhadap  name dinyatakan 

signifikan. Hal ini disebabkan nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p < 0.05. 

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengalaman  berpengaruh  signifikan 

terhadap  name.  Artinya,  wajib  pajak  yang  mempunyai  pengalaman  masa  lampau  tentang 

kebijakan  perpajakan  yang  sama  atau  serupa,  maka  pengalaman  itu  digunakan  sebagai 

pembanding  dengan  kebijakan  sekarang  dan  sekaligus  sebagai  modal  untuk  mengambil 

keputusan tersebut. 

Temuan studi ini konsisten dengan temuan Luitel  and Sobel (2005), Ritsema  et al. 

(2003), Bremen and Morgan (2004) tentang tax amnesty yang diterapkan di Amerika Serikat, 

Argentina, France, India, Ireland, Venezuela, Panama, Argentina, dan Italy. Temuan tersebut 

menunjukkan  bahwa  penerapan  tax  amnesty dapat  mengurangi  ketidakpatuhan  pembayar 

pajak,  meningkatkan  pembayar  pajak,  dan  menurunkan  tingkat  kriminalitas  perpajakan. 

Temuan tersebut sejalan dengan temuan Alm and Beck (1990, 1991)  and Andreoni (1991) 

dalam  Luitel  dan  Sobel  (2005)  menunjukkan  bahwa  tax  amnesty dapat  meningkatkan 

penerimaan pajak karena dapat menurunkan tax evasion di masyarakat. 

Hasil studi ini juga konsisten dengan hasil kajian Fisher et al. (1989), Joulfaian (1988) 

and Christian, Gupta and Young (2002) dalam Luitel and Sobel (2005) menunjukkan bahwa 

hanya  sebagian  kecil  wajib  pajak yang menghindar  dari  pajak yang  jumlahnya  besar  dan 

14



sebagian besar wajib pajak memanfaatkan tax amnesty sebagai peluang akibat keterlambatan 

membayar pajak.  

Hasil  temuan  ini  berlawanan  dengan  teori  Luitel  and Sobel  (2005)  menunjukkan 

bahwa  tax amnesty tidak berpengaruh signifikan,  karena seringnya program itu dijalankan 

pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Penjelasan  yang  dapat  dikemukakan  dari  temuan  studi  ini 

adalah  dalam  praktiknya  wajib  pajak  dalam  memanfaatkan  sunset  policy lebih  banyak 

menggunakan pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi yang berfungsi sebagai modal 

awal mengambil keputusan. 

4.4.2 Pengujian  dan  Pembahasan  Hipotesis  2:  Pengalaman  Berpengaruh  terhadap 
Quality

Dari  Tabel  2  Lampiran  1,  diketahui  bahwa  nilai  standarized  estimate  pengaruh 

pengalaman terhadap quality adalah 0,519, S.E sebesar 0,089, C.R sebesar 5,574 dan nilai p 

sebesar 0,000. Berdasarkan nilai  ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 1,833, maka diketahui 

bahwa koefisien regresi yang mengukur pengaruh pengalaman terhadap  quality dinyatakan 

signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p < 0.05. 

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengalaman  berpengaruh  signifikan 

terhadap  quality. Artinya,  tersimpannya  kesan  yang  mendalam tentang  kualitas  kebijakan 

masa lalu oleh wajib pajak, akan berdampak pada pemanfaatan kebijakan saat ini

Temuan ini  berlawanan dengan teori  temuan Sukaratha,  et al. (2008) menunjukkan 

bahwa pengalaman dan disiplin tidak terbukti signifikan mempengaruhi kemampuan mandor 

dalam menerapkan manajemen kualitas.

Penjelasan dari  temuan studi  ini  adalah  pengalaman  justru dianggap sebagai  suatu 

strategi yang bertujuan sebagai acuan wajib pajak untuk memnfaatkan sunset policy. Sehingga 

dampaknya akan berpengaruh terhadap wajib pajak berupa kepuasan dalam memanfaatkan 

sunset policy.  
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4.4.3 Pengujian  dan  Pembahasan  Hipotesis  3:  Pengalaman  Berpengaruh  terhadap 
Sacrifice

Dari  Tabel  2  Lampiran  1,  diketahui  bahwa  nilai  standarized  estimate pengaruh 

pengalaman terhadap sacrifice  adalah 0,163, S.E sebesar 0,062, C.R sebesar 2,063 dan nilai p 

sebesar 0,039. Berdasarkan nilai  ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 1,833, maka diketahui 

bahwa koefisien  regresi  yang  mengukur  pengaruh  pengalaman  terhadap  name  dinyatakan 

signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p < 0.05. 

Dengan demikian dapat katakan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap 

sacrifice.  Artinya,  semakin  tinggi  pengalaman  wajib  pajak  dalam  memanfaatkan  suatu 

kebijakan  yang  sama,  maka  wajib  pajak  akan  semakin  selektif  dalam memilih  kebijakan 

tersebut.  

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah pertama, nampaknya 

faktor  biaya  dianggap  sebagai  faktor  yang  vital  dan  sensitif  bagi  kebanyakan  orang. 

Akibatnya wajib pajak berusaha menghindar dari faktor biaya untuk memanfaatkan  sunset  

policy.  Semakin  besar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memanfaatkan  sunset  policy,  ada 

kecenderungan dari wajib pajak untuk tidak memanfaatkan kebijakan itu. Jadi semakin besar 

biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  memanfaatkan  sunset  policy,  maka  konsekuensinya 

makin besar ketidakpatuhan wajib pajak. 

Kedua,  ada  kesan  bahwa  pengalaman  berpengaruh  terhadap  sacrifice merupakan 

upaya dari wajib pajak untuk membandingkan antara pengalaman terdahulu dengan  sunset  

policy. Sehingga untuk memanfaatkan  sunset policy harus beracuan pada pengalaman masa 

lalu dan pengalaman pribadi. Jadi sesuai hasil studi ini, untuk memanfaatkan  sunset policy 

pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi ternyata berhasil ditunjukkan secara empiris.
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4.4.4 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4:  Name Berpengaruh terhadap Persepsi 
Wajib Pajak

Dari Tabel 2 Lampiran 1, diketahui bahwa nilai  standarized estimate pengaruh name 

terhadap persepsi  adalah 0,260, S.E sebesar 0,077, C.R sebesar 2,636 dan nilai  p sebesar 

0,008. Berdasarkan nilai  ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 1,833, maka diketahui bahwa 

koefisien regresi yang mengukur pengaruh name terhadap persepsi dinyatakan signifikan. Hal 

ini disebabkan karena nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p < 0.05. 

Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  name berpengaruh  signifikan  terhadap 

persepsi.  Artinya,  semakin paham wajib pajak tentang nama, arti,  makna yang terkandung 

dalam  sunset  policy,  maka  semakin  menarik  perhatian  masyarakat  untuk  memanfaatkan 

sunset policy. 

Temuan studi ini konsisten dengan hasil studi Suparyadi (2002) menunjukkan bahwa 

name  berpengaruh  nyata  terhadap  persepsi  wisatawan  tentang  objek  wisata.  Hal  ini 

menujukkan bahwa pentingnya suatu nama dalam suatu kebijakan untuk mempengaruhi wajib 

pajak. 

Temuan  studi  ini  juga  konsisten  dengan  temuan  Untachai  and Mizerski  yang 

menunjukkan bahwa  name bepengaruh positif terhadap persepsi. Temuan ini menunjukkan 

bahwa  perkembangan  sektor  ritel  di  Thailand  mempunyai  reputasi  yang  baik  di  mata 

konsumen, sehingga hal ini dapat menciptakan persepsi yang positif bagi konsumen. Hasil 

temuan ini berlawanan dengan teori Raharjo (1997), temuan ini menunjukkan bahwa tidak 

ada  hubungan  antara  name dengan  persepsi  sehingga  name tidak  berpengaruh  terhadap 

kualitas persepsi. 

Penjelasan yang dapat  dikemukakan dari  temuan studi ini  adalah ada kesan,  wajib 

pajak yang mempunyai NPWP yang diperoleh dari pengurusan kolektif di tiap instansi, tetapi 

tidak mengetahui kebijakan apa yang dimanfaatkan. Sehingga akan berpengaruh pada proses 

pembentukan persepsi. 
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4.4.5 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 5: Quality Berpengaruh terhadap Persepsi 
Wajib Pajak

Dari  Tabel  2  Lampiran  1,  diketahui  bahwa  nilai  standarized  estimate pengaruh 

pengalaman terhadap quality adalah 0,302, S.E sebesar 0,072, C.R sebesar 3,061 dan nilai p 

sebesar 0,002. Berdasarkan nilai  ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 1,833, maka diketahui 

bahwa  koefisien  regresi  yang  mengukur  pengaruh  quality terhadap  persepsi  dinyatakan 

signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p < 0.05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  quality berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi.  Artinya,  semakin  berkualitas  penyajian  oleh  wajib  pajak,  maka  akan  terbangun 

persepsi yang baik. 

Temuan  studi  ini  konsisten  dengan temuan  Suparyadi  (2002)  menunjukkan bahwa 

kualitas  berpengaruh secara positif  dengan nilai  perusahaan dan kinerja perusahaan.  Hasil 

temuan ini  berlawanan dengan teori  Fitriana (2007) tentang persepsi wajib pajak terhadap 

kualitas  pelayanan KPP dalam menagih  dan melunasi  pajak terutang dan temuan Raharjo 

(1997) menunjukkan bahwa kualitas yang baik belum tentu menghasilkan persepsi yang baik 

pula di masyarakat. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari  temuan studi ini  adalah ada kesan bahwa 

wajib  pajak  memanfaatkan  sunset  policy lebih  termotivasi  oleh  fasilitas-fasilitas  yang 

sediakan oleh pihak KPP diantaranya bebas fiskal dan penghapusan sanksi pajak.   

4.4.6 Pengujian  dan  Pembahasan  Hipotesis  6:  Sacrifice Berpengaruh  terhadap 
Persepsi Wajib Pajak

Dari  Tabel  2  Lampiran  1,  diketahui  bahwa  nilai  standarized  estimate pengaruh 

sacrifice terhadap persepsi adalah -0,141, S.E sebesar 0,066, C.R sebesar -1,909 dan nilai p 

sebesar 0,056. Berdasarkan nilai  ttabel (d.f = 41, signifikansi 5%) = ± 1,833, maka diketahui 

bahwa koefisien regresi yang mengukur pengaruh sacrifice terhadap persepsi dinyatakan tidak 

signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai thitung ≥ nilai ttabel  atau nilai p > 0.05. 
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Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  sacrifice tidak  berpengaruh  signifikan 

terhadap  persepsi  (hipotesis  keenam  ditolak).  Artinya,  semakin  rendah  pengalaman  yang 

dimiliki  oleh  wajib  pajak,  maka  semakin  banyak  minat  wajib  pajak  untuk  memanfaatkan 

sunset policy. 

Temuan studi ini tidak sejalan dengan temuan Suparyadi (2002) dan Raharjo (1997) 

dalam penelitiannya tentang persepsi menunjukkan bahwa dengan pengorbanan yang tinggi, 

maka nilai yang di dapat oleh wajib pajak akan semakin tionggi pula. Tetapi adapula dengan 

pengorbanan yang sekecil mungkin nilai akhir meyakinkan. Temuan ini berlawanan dengan 

temuan Arifianto (2005) menunjukkan bahwa adanya kenaikan biaya berpengaruh signifikan 

terhadap pelayanan. 

Penjelasan  yang  dapat  dikemukakan  dari  temuan  studi  ini  adalah  ada  anggapan 

lamanya waktu tempuh, jarak dari rumah ke KPP dan biaya perjalanan tidak menjadi fokus 

perhatian  wajib  pajak..  Dalam  praktiknya  wajib  pajak  merespon  sunset  policy tanpa 

mempertimbangkan faktor biaya yang berhubungan dengan pengorbanan waktu, tenaga dan 

biaya.    

4.4.7 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian koefisien indirect effect 0,707, 0,54, dan 1,094. Diamati dari nilai koefisien 

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  pengaruh  tidak  langsung  antara  pengalaman 

terhadap persepsi berpengaruh yang signifikan antara pengalaman terhadap persepsi melalui 

name, quality dan sacrifice. 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  ketertarikan  penulis  terhadap  sunset  policy. 

Penelitian  ini  dilakukan untuk  menganalisa  dan  memperoleh  bukti  empiris,  serta  menguji 
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apakah pengalaman berpengaruh signifikan terhadap name, quality dan sacrifice. Dan untuk 

membentuk persepsi wajib  pajak terhadap  name,  quality dan  sacrifice  yang terdapat  pada 

sunset  policy. Hasil  temuan  penelitian  adalah  bahwa  pengalaman  melalui  name,  quality 

berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi nwajib pajak. Ada kesan bahwa wajib pajak 

dalam  memanfaatkan  sunset  policy cenderung  memanfaatkan  pengalaman  masa  lalu  dan 

pengalaman  internal  individu,  hal  ini  sebagai  langkah  antisipasi  wajib  pajak  untuk 

mengurangi resiko pribadi. Sedangkan di satu sisi wajib pajak dalam memanfaatkan  sunset  

policy terkesan ingin gratis, hal ini membuktikan bahwa pengalaman tidak dapat digunakan 

modal untuk membentuk persepsi.  

Penelitian  ini  merupakan  exploratory  research.  Dalam penelitian  ini,  pengalaman, 

name, quality dan sacrifice digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap sunset  

policy.     

Analisis penelitian ini menggunakan Structure Equation Measure (SEM), karena SEM 

memungkinkan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  bersifat  regresif  dan  dimensional 

(yaitu mengukur apa dimensi dari sebuah konsep). SEM juga dapat mengidentifikasi beberapa 

dimensi dari sebuah variabel, dan sekaligus dapat mengukur pengaruh antar faktor yang telah 

teridentifikasi. SEM juga sebagai perluasan dan kombinasi dari beberapa teknik multivariate 

memungkinkan dilakukan pengujian serangkaian hubungan yang rumit secara simultan. 

Beberapa  saran  untuk  penelitian  berikutnya,  yaitu: Pemerintah  perlu  melakukan 

tindakan persuasif  dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi  terkait  kebijakan terbaru 

dengan cara-cara yang lebih simpatik dan meningkatkan peran complain centre, memberikan 

reward bagi wajib pajak yang patuh dan memberikan kemudahan untuk pengurusan NPWP 

dan  penyetoran  SPT  meskipun  tanpa  adanya  kebijakan  sunset  policy.  Pemerintah  perlu 

melibatkan  masyarakat  dalam  mengambil  setiap  kebijakan,  sehingga  hasil  dari  kebijakan 

tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan pro dan kontra di 

20



masyarakat. Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu disarankan menambah sampel penelitian 

dengan  sampel  non-pegawai  negeri  sipil  dan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

memberikan masukan bagi wajib pajak pada khususnya dan Direktorat Jendeal Pajak pada 

umumnya terutama berkaitan dengan sunset policy, dan sekaligus sebagai masukan dan revisi 

untuk kebijakan  yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto,  Tommy.  2005.  Analisis  Faktor  Harga,  Pelayanan,  dan  Pengalaman  Kerja  
Terhadap  Keputusan  Konsumen  dalam  Menggunakan  Jasa  Shipping  Agent  di  
Surabaya. Thesis Magister Manajemen UNTAG. Surabaya.

Assael,  Henry,  1992.  Costumer  Behaviour  &  Marketing  Action. 2th ed,  Boston:  Kent 
Publishing Company. 

Bremer, A. Jason and Morgan, S. Belinda. 2004. States Adopt a Profitable ‘Carrot and Stick’  
Approach to Tax Amnesty. Journal of Multistate Taxation and Incentives, Jul 2004, pp. 
1-7.

Cravens, D.W, 1996. Pemasaran Strategi. Edisi Keempat-Jilid1, Erlangga, Ciracas-Jakarta. 
Damayanti,  Th. Woro, 2004.  Pelaksanaan Self Assesment System menurut Persepsi Wajib  

Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian 
Ekonomi), Vol. X No. 1: 109-128. 

Dye. R. Thomas, 1979. Understanding Policy, New Jersey, Prendise Hall. 
Ferdinand,  A.,  2005,  Structural  Equation  Modeling  dalam Penelitian  Manajemen,  Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.    
Fitriana,  Ika  Yuni.  2007.  Perbedaan  Persepsi  Wajib  Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  X  

Terhadap Tindakan Penagihan Dalam Pelunasan Pajak Terutang.  Skripsi Fakultas 
Ekonomi, UNAIR Surabaya. 

Ghozali, Imam, 2002.  Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS,  Badan penerbit 
Universitas Diponegoro, Semarang.

______, 2004.  Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi  dengan Program Amos  
Ver. 16.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gibson,  James  L.,  John  M.  Ivancevich,  and  James  H.  Donnely  Jr.  1985.  Organizational  
Behaviour. Fifth Edition. Texas: Business Publications Inc. 

Gordon, Judith R. 1993. A Diagnostic Approach to Organizational Behaviour. Boston: Allyn 
and Bacon. 

Gunadi, 1997. Akuntansi Perpajakan, PT Grasindo, Jakarta. 
Hair,  Anderson and Tatham,  Black  (1995).  Multivariate  Data  Analysis.  5th ed.  Pearson 

Education. 
Harian Kompas, Edisi 4 Maret 2009.
Hartono,  Jogiyanto.  2008.  Pedoman  Survey  Kuesioner:  Mengembangkan  Kuesioner,  

Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon. BPFE UGM. Yogjakarta. 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, 2008, Sunset Policy, Vol. 2. 

21



Karanta,  Maria.,  Hakkan  Malmer.,  Ingrid  Munck.,  Gunnar  Olsson.  2000.  A  Citizen’s  
Perspective  on  Public  Sector  Performance  and  Service  Delivery.  Progress  in 
Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey. Dipresentasikan 
di European Evaluation Society EES Conference, October 12, Loussanne. 

Kartawan dan Kusmayadi,  Dedi,  2002.  Pengaruh Persepsi  Wajib  Pajak Badan Mengenai  
Undang-undang Pajak  Penghasilan  terhadap  Pelaksanaan  Sistem Self  Assessment  
pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis No. 2 Jilid 7.   

Kotler,  Philip,  1995.  Manajemen  Pemasaran:  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi  dan 
Pengendalian  di  Indonesiakan  oleh  Ancella  Anitawati  Hermawan, Buku  Satu, 
Salemba Empat, Jakarta. 

Kreitner, R., and Kinichi, 2002. Organizational Behaviour. Fifth Ed. McGraw Hill. Boston. 
Luitel, S. Hary and Sobel, S. Russell. 2005. The Revenue Impact Of Repeated Tax Amnesties. 

Working Paper. http://www.papers.ssrn.com, di download tanggal 14 Maret 2009, pp 
1-37.  

Luthans, Fred. 1998. Organization Behaviour. Eight Edition. Boston: Irwin McGraw Hill. 
Indriantoro  dan  Supomo,  1999.  Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan 

Manajemen, BPFF, Jogjakarta.
Mardiasmo, 2003. Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. 
McMahon, Frank B. and McMahon Judith W, 1992.  Psychologi: The Hibrid Science.  Fifth 

Ed. The Dorsey Press. Chicago. 
Menroe, Store Wa. B. Dodds Kent  and  Crewel,  Dhruv. 1994. Effect  Product Evaluation” 

Brand of Marketing Reseach. pp. 358
Mowen, C.  John and Michael  Minor,  2002.  Perilaku  Konsumen. Jilid  satu-Edisi  ke lima, 

Erlangga, Ciracas-Jakarta. 
Munawir, 2003. Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.  
Nasucha,  Chaizi,  2004.  Reformasi  Administrasi  Publik:  Teori  dan  Praktik,  Penerbit  PT. 

Gramedia Widiasarana, Jakarta.
Organ,  Dennis  W.  dan  Thomas  Bateman.  1986.  Organization  Behaviour:  An  Aplied  

Psicological Approach. Homewood, Illionis: Richard D. Irwin, Inc. 
Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan.  Bangkalan  Dalam  Angka  2008.  Badan  Pusat  Statistik 

Kabupaten Bangkalan. 
Pramastuti,  Ratih,  2003.  Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pemeriksaan Pajak Penghasilan 

Perorangan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi,  UNAIR 
Surabaya. 

Rakhmat,  Jalaluddin,  1993.  Psikologi  Komunikasi,  Edisi  Revisi,  Penerbit  PT.  Remaja 
Rosdakarya, Bandung.

Ritsema, Christina and Thomas, Deborah and Ferrier, Gary. 2003. Economic and behavioral  
Determinants  of  tax  compliance:  Evidence  from  the  1997  Arkansas  tax  penalty  
amnesty program.  Presented at the 2003 IRS Research Conference.  Working Paper, 
http://www.papers.ssrn.com di download tanggal 14 Maret 2009, pp 1-27  

Robbins, Stephen P., 2003.  Organizational Behaviour. Tenth Edition. New Jersey: Prentice 
Hall Inc. 

Rollinson,  Derek with Aysen Broadfield.  2002.  Organization Behaviour and Analysis:  An 
Integrated Approach. Second Edition. London: Prentice Hall.

Schiffman,  Leon G.  and Leslie  Lazar  Kanuk,  1994.  “Costumer  Behavior”, Prentice  Hall 
International Editions, New York.

Semuel,  Hatane  dan  Foedjiawati.  2006.  Penilaian  Kelompok  Kritis  terhadap  Sosialisasi  
Inpres No. 10 Tahun 2005. Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 1, No. 1. 

Siegel dan Marconi. 1989. Accounting Behaviour. New Jersey: Prentice Hall. 

22

http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/


Suhardito,  Bambang dan Sudibyo,  Bambang,  1999.  Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat  
pada  Wajib  Pajak  terhadap  Keberhasilan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Banguna, 
Jurnal SNA II IAI-KAPd.

Sukaratha,  Gde dan Yansen, I Wayan dan Diputra, I Gde Astawa. 2008.  Analisis Kinerja  
Mandor dalam Menerapkan Manajemen Kualitas pada Proyek Pembangunan Nusa 
Dua Golf Resort Kawasan BTDC-Nusa Dua, Bali, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 12 
No. 1. 

Summer, 1991. Lesson of Tax Reform, Washington, D.C., U.S.A.: A World Bank Publication. 
Suparyadi,  2002.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  dan  Dampaknya  terhadap 

Minat  Berkunjung  Wisatawan  ke  Objek  Wisata  Alam di  Kabupaten  Kediri,  Jurnal 
Ekuitas Vol. 6 No. 1. 

Surat Edaran No. 34/PJ/2008,  Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2005. Analisa Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 
Pelaksanaan Self Assessment System Suatu Studi di Bangkalan. JAAI Volume 10 No. 
1 Juni.  

Thoha,  Miftah.  1993.  Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya.  Jakarta: 
Manajemen PT Raja Grafindo Perkasa. 

Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2007,  Tentang  Perpajakan, Cetakan 
Pertama, Penerbit: Citra Umbara, Bandung.

Untachai, Subchat and Mizerski, Katherine. An Examination of Customers’ Perceived Quality  
– Value Model for the Thai Retail Sector. UdonThani Rajabhat University and  Edith 
Cowan University. 

Walgito, Bimo. 1993. Pengantar Psikologi Umum. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Andi Offset. 
Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia, Buku Satu-Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
Wilopo,  2006,  Pengaruh  Efektivitas  Pengendalian  Internal,  Kesesuaian  Kompensasi,  

Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi Serta Moralitas Manajemen Terhadap  
Perilaku  tidak  Etis  dan  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi:  Studi  Pada  
Perusahaan Terbuka dan BUMN di Indonesia, Disertasi, Pascasarjana, Unair. 

23



LAMPIRAN 1

Tabel 1
Distribusi Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Prosentase
Total Kuesioner yang dikirim 450 100%
Kuesioner kembali 423 94%
Kuesioner tidak dijawab lengkap 4 0,9%
Kuesioner tidak kembali 23 5,1%
Kuesioner yang digunakan 397
Tingkat pengembalian kuesioner: 397/450 x 100% = 88,2 %

    Sumber: Data diringkas dari hasil pengumpulan kuesioner

Tabel  2
ASSESSMENT OF NORMALITY

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.
X5 1.000 5.000 -.630 -4.302 .472 1.611
X4 2.000 5.000 -.559 -3.821 -.541 -1.847
X3 1.000 4.000 .077 .524 -1.135 -3.877
X2 1.000 5.000 -.091 -.623 -1.165 -3.980
X1 2.000 5.000 -.408 -2.789 -.089 -.305
Y22 2.000 5.000 -.238 -1.629 -.068 -.232
Y21 1.000 5.000 -1.017 -6.950 .837 2.860
Y20 1.000 5.000 -.473 -3.229 .984 3.362
Y6 1.000 5.000 -.446 -3.049 -.156 -.534
Y5 1.000 5.000 -.566 -3.866 .102 .348
Y4 1.000 5.000 .489 3.342 -.924 -3.155
Y2 1.000 5.000 .140 .954 -.336 -1.149
Y1 1.000 5.000 .065 .441 -.699 -2.387
Y10 1.000 5.000 -.665 -4.546 .442 1.510
Y3 1.000 5.000 .046 .316 -.821 -2.803
Y23 2.000 5.000 -.412 -2.812 -.659 -2.251
Y17 1.000 5.000 -.422 -2.880 -.195 -.666
Y18 2.000 5.000 -.832 -5.682 .316 1.079
Y19 2.000 5.000 -.150 -1.025 -.164 -.560
Y13 1.000 5.000 .838 5.728 .503 1.717
Y16 1.000 5.000 1.001 6.838 .968 3.308
Y15 1.000 5.000 .451 3.078 -.354 -1.208
Y14 1.000 5.000 .559 3.821 .370 1.265
Y12 1.000 5.000 -.646 -4.412 -.326 -1.113
Y11 1.000 5.000 -.114 -.782 -.521 -1.780
Y9 2.000 5.000 .154 1.055 -.105 -.359
Y8 1.000 5.000 -.112 -.765 -.502 -1.715
Y7 1.000 5.000 -.374 -2.554 -.586 -2.003
Multivariate 11.790 2.407
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LAMPIRAN 2

Tabel 3
KESESUAIAN MODEL 

SETELAH PENGUJIAN CFA

Regression Weights

Estimate S.E. C.R. PLabel
Sacrifice <--- Pengalaman .128 .062 2.063 .039 par_1
Quality <--- Pengalaman .495 .089 5.574 *** par_3
Name <--- Pengalaman .352 .083 4.261 *** par_13
Persepsi <--- Quality .222 .072 3.061 .002 par_2
Persepsi <--- Sacrifice -.125 .066 -1.909 .056 par_4
Persepsi <--- Name .204 .077 2.636 .008 par_15
Y7 <--- Quality 1.000
Y8 <--- Quality .537 .108 4.988 *** par_5
Y9 <--- Quality .592 .085 6.947 *** par_6
Y11 <--- Quality .635 .093 6.832 *** par_7
Y12 <--- Quality 1.069 .130 8.248 *** par_8
Y14 <--- Sacrifice 1.249 .256 4.884 *** par_9
Y15 <--- Sacrifice .547 .112 4.899 *** par_10
Y16 <--- Sacrifice 1.000
Y13 <--- Sacrifice 1.209 .251 4.809 *** par_11
Y17 <--- Persepsi 1.000
Y23 <--- Persepsi .222 .139 1.595 *** par_12
Y10 <--- Quality .661 .095 6.987 *** par_14
Y21 <--- Persepsi 1.065 .184 5.785 *** par_16
Y22 <--- Persepsi .806 .161 5.006 *** par_17
Y1 <--- Name .859 .131 6.540 *** par_18
Y6 <--- Name 1.000
Y4 <--- Name .514 .111 4.607 *** par_19
Y5 <--- Name .975 .123 7.956 *** par_20
X1 <--- Pengalaman .597 .074 8.115 *** par_21
X4 <--- Pengalaman .572 .088 6.488 *** par_22
X5 <--- Pengalaman 1.000
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Standardized Regression Weights: 

Estimate
Sacrifice <--- Pengalaman .163
Quality <--- Pengalaman .519
Name <--- Pengalaman .395
Persepsi <--- Quality .302
Persepsi <--- Sacrifice -.141
Persepsi <--- Name .260
Y7 <--- Quality .619
Y8 <--- Quality .363
Y9 <--- Quality .551
Y11 <--- Quality .512
Y12 <--- Quality .681
Y14 <--- Sacrifice .920
Y15 <--- Sacrifice .382
Y16 <--- Sacrifice .625
Y13 <--- Sacrifice .773
Y17 <--- Persepsi .555
Y23 <--- Persepsi .143
Y10 <--- Quality .601
Y21 <--- Persepsi .551
Y22 <--- Persepsi .618
Y1 <--- Name .518
Y6 <--- Name .729
Y4 <--- Name .343
Y5 <--- Name .731
X1 <--- Pengalaman .573
X4 <--- Pengalaman .470
X5 <--- Pengalaman .892
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LAMPIRAN 3

Tabel 4
PENGUJIAN MODEL FIT 

SETELAH PENGUJIAN CFA

CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 73 568.045 179 .000 3.173
Saturated model 252 .000 0
Independence model 42 2076.299 210 .000 9.887

Baseline Comparisons

Model NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2 CFI

Default model .726 .679 .795 .755 .792
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .080 .079 .096 .000
Independence model .177 .170 .184 .000
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