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Abstract 
 

In this paper examine what experiments on tax compliance decisions have revealed 
about compliance behavior. The development of tax decision models has focused on 
economic factors (random audit strategy and perceived probability of audit) and the 
personality or behavioral factors (tax ethical beliefs) traits of taxpayer affecting tax 
compliance. 

We use experiment laboratory method for this research. 78 respondent participation 
in this experiment from the magister sains and doctoral program and accounting magister 
of FEB UGM Yogyakarta. Experiment use standard of fieldwork media for software and 
tax film. The three time experiment implementable in the computer laboratory magister 
sains and doctoral program FEB UGM.          
   This study found significant correlation between random audit strategy, perceived 
probability of audit, tax ethical beliefs and tax compliance decision. Random audit strategy 
has indirectly related to tax compliance decisions. Specially, the relationship between tax 
ethics beliefs and tax compliance behavior is well documented. In this study we propose a 
model that is intended to clarify the mechanims through which tax ethical beliefs impact 
tax compliance decisions.  
 We beliefs that proposed model provides an important contribution by providing a 
framework that outlines the routes which random audit strategy, perceived probability of 
audit, tax ethical beliefs impacts to tax compliance decisions. 
 
Keywords: random audit strategy, perceived probability of audit, tax ethical beliefs and  tax 

compliance decisions 
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1.1 Latar belakang 

Ide riset ini muncul sebagai akibat adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik 

yang memadai serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan 

prasarana yang layak. Konsekuensi logis dari kondisi di atas adalah pemerintah harus 

meningkatkan pendapatan negara. Salah satu media peningkatan pendapatan negara adalah 

melalui penerimaan pajak, karena pembiayaan melalui utang akan menimbulkan biaya baru 

yang harus ditanggung pemerintah. Potensi pajak di Indonesia yang dapat dipungut dari 

masyarakat masih memiliki peluang yang sangat besar, karena dari 222 juta penduduk 

Indonesia, jumlah wajib pajak (WP) pribadi masih belum mencapai 13% WP.   

Adanya tuntutan pada APBN  yang membebani penerimaan dari sektor pajak hingga 

mencapai ± 90 % bukan hal yang mudah bagi Dirjen Pajak sebagai lembaga yang berwenang 

dalam penagihan pajak, apalagi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sekitar 5%. 

Walaupun ada peningkatan target penerimaan dari sektor pajak namun pemerintah tidak 

berencana menaikkan tarif pajak. Sebaliknya pemerintah menurunkan tarif pajak serta 

berupaya melakukan peningkatan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dari 30% menjadi 40% dan pemberlakuan ekstensifikasi pajak (Gunadi, 2006). 

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui aspek ekonomi dan psikologis. 

Riset kepatuhan pajak yang menggunakan pendekatan ekonomi pertama kali dilakukan oleh 

                                                 
1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu-ilmu Ekonomi  Program Studi Akuntansi FEB UGM Yogyakarta dan Dosen 
pada Fakultas Ekonomi , Jurusan Akuntansi Univ. Cenderawasih Jayapura Papua  
2  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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Becker  (1968)  dengan memperkenalkan pendekatan economics of crime, dimana individu 

diasumsikan akan memaksimasi utilitas-ekspektasinya melalui suatu permainan penghindaran 

pajak dengan melakukan under-reporting disatu sisi dan denda atau pinalti pada sisi lainnya. 

Reiganum (1985) menguji kepatuhan pajak melalui strategi audit menunjukkan 

bahwa self-assessment yang dilakukan wajib pajak jika dihubungkan dengan strategi audit 

random dengan tingkat audit yang meningkat akan meningkatkan kepatuhan pajak, 

sedangkan riset kepatuhan pajak indikator psikologis seperti sikap, etika, moral diteliti oleh 

Hanno dan Violette (1996), Milliron (1985), dan Milliron dkk, (1988). Hasil riset mereka 

mengindikasikan bahwa faktor psikologis wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Riset 

yang dilakukan Alm (1998) mengklasifikasi kepatuhan pajak dalam dua katagori yaitu 

berdasarkan pendekatan internal norm (moral behavior) dan external norm (government 

decision).    

Dengan demikian riset ini akan menggunakan pendekatan eksperimen karena dapat 

dengan lebih jelas melihat perubahan perilaku setelah adanya tritmen yang berkaitan 

bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak melalui strategi audit dan pemahaman etika pajak. 

Riset ini juga ingin menunjukkan bahwa isu perilaku individual dari sudut pandang 

psikologi (etika) dan variabel ekonomi seperti strategi audit dan perceived probability of 

audit tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.  

1.2 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Berbagai teori yang menjelaskan tentang keputusan kepatuhan pajak banyak 

dihubungkan dengan pendekatan ekonomi tradisional dan didasarkan pada teori utilitas telah 

valid.  Walaupun terdapat berbagai penjelasan tentang mengapa para pembayar pajak patuh 

atau tidak patuh terhadap peraturan-peraturan pajak, namun penjelasan secara ekonomis 

tidaklah cukup dan lengkap dalam menjelaskan  keputusan kepatuhan pajak. Riset ini 

mencoba untuk mengkombinasikan berbagai faktor ekonomi seperti  strategi audit, perceived 
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probability of audit dan faktor psikologi pemahaman etika pajak dalam suatu pengujian 

rasionalitas keputusan kepatuhan pajak.  

1.2.1 Keputusan Kepatuhan Pajak 

Ketidakpatuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan 

sengaja mengurangi jumlah kewajiban pajak (Hyman, 1993). Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara memanipulasi laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan pajak. Atas 

dasar inilah keputusan kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal individu (psikologis) dan faktor eksternal individu atau dalam beberapa riset disebut 

dengan faktor non-ekonomi dan ekonomi (Alm, 1995).  

Beberapa studi yang telah dikemukakan sebelumnya membuktikan bahwa kepatuhan 

pajak tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi saja (Allingham, 1972; 

Yithaki,1974 ;Cowell,1988), melainkan juga faktor non-ekonomi. Studi yang menginvestagi 

perilaku individu melalui eksperimen laboratorium untuk melihat pengaruh non-ekonomi 

(individu) terhadap kepatuhan (Alm,1998;1995) (Ghosh danCrain, 1996), membuktikan 

bahwa faktor non-ekonomi seperti rasa keadilan dan standar etika merupakan faktor yang 

tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan kepatuhan pajak.  

Sejak ditemukannya bukti-bukti empiris yang terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan, maka terdapat banyak riset yang mulai mendasarkan risetnya pada 

beberapa model yang dikemukakan sebagai penjelasan terjadinya ketidakpatuhan pajak, 

antara lain dilakukan oleh (Milliron dan Daniel , 1988) yang mengembangkan dua model 

pengujian kepatuhan yaitu economic deterence model dan fiscal psychology model. Hasilnya 

membuktikan bahwa fiscal psychology model merupakan kunci untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak.   

Riset kepatuhan pajak di Indonesia yang mengukur tingkat kepatuhan dengan rasio 

dari wajib pajak yang mengisi laporan pajak dengan jumlah wajib pajak potensial yang 
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terdaftar,  menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia hanya sebesar 2.5 % 

dari populasi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Uppal, 2005), konsekuensi  

rendahnya kepatuhan pajak dapat berdampak pada hilangnya potensi pendapatan, sistem 

perpajakan menjadi kurang prospektif dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber 

pendapatan. 

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak diteliti oleh Makhfatih 

(2005) yang berfokus pada penggelapan pajak membuktikan bahwa perilaku penggelapan 

pajak dipengaruhi oleh probabilita terdeteksi, pinalti, tarif pajak, negosiasi dan insentif, riset 

ini lebih menekankan faktor ekonomi dalam kepatuhan pajak.  

Dari berbagai hasil riset di atas dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kasus yang 

berkaitan dengan kepatuhan atau sebaliknya ketidakpatuhan pajak. ketidakpatuhan pajak 

dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena 

perhitungan pajak saat ini masih menggunakan self-assesment system.  

1.2.2 Strategi Audit 

Beberapa riset awal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada dasarnya 

menggambarkan model kepatuhan pajak sebagai suatu permainan (simulasi) antara wajib 

pajak dan insititusi pajak, karena di satu sisi kepatuhan pajak diperhadapkan dengan 

maksimisasi kesejahteraan wajib pajak (utilitas pribadi) dan di pihak lain institusi berupaya 

untuk memaksimisasi penerimaan pemerintah melalui strategi audit yang tepat (Beck; 1989,  

Reiganum; 1985). 

Alm dkk. (1993) mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi untuk 

seleksi audit pajak yaitu dengan random audit rule dan fixed audit rule. Beberapa riset 

membuktikan bahwa strategi audit yang bersifat random akan meningkatkan kepatuhan pajak 
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karena wajib pajak yang berada pada kondisi ketidakpastian akan cenderung untuk 

menghindari risiko pinalti (Ghosh dan Crain; 1996, Beck;1991, Jackson;1986). 

Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan random. Alm dkk. (1993) 

menggunakan economics-of-crime methodology yang pertama kali dikembangkan oleh 

Allingham dan Sandmo (1972). Mereka menemukan bahwa individu yang diasumsikan 

menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan 

underreported income dengan cara memaksimisasi fungsi utilitasnya dan menanggung 

akibatnya jika  penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan pinalti.   

Berbagai hasil riset di atas memperjelas bahwa asumsi informasi assimetris yang 

terjadi dalam konteks hubungan antara Dirjen Pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai 

agen seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan memungkinkan perlu adanya monitoring. 

Tujuan dilakukan monitoring adalah untuk melihat dengan lebih akurat apakah wajib pajak 

melakukan kepatuhan ataukah sebaliknya.  

Monitoring dalam konteks pajak identik dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Dirjen pajak terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya moral hazard atau adverse selection yang bisa saja dilakukan oleh 

wajib pajak dalam pengisian SPT. Beberapa hasil riset di atas juga menyimpulkan bahwa 

strategi audit random yang digunakan untuk meningkatkan probabilitas terdeteksi merupakan 

faktor penting untuk memprediksi perilaku individu terhadap  peningkatan kepatuhan pajak. 

Dengan demikian strategi pemeriksaan yang tepat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan kapan dan mengapa seorang WP perlu diperiksa. 

Dari berbagai penjelasan di atas maka hipotesis yang akan diuji adalah: 

H1. Strategi audit random berpengaruh positif terhadap peningkatan keputusan kepatuhan 

pajak   
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1.2.3 Perceived probability of audit 

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perhitungan pajak individu maupun 

badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Seseorang dapat melaporkan lebih 

rendah atau tidak melaporkan pendapatan kena pajaknya yang seharusnya dilaporkan apalagi 

jika individu tersebut merasa bahwa laporan pendapatan yang diajukan tidak akan diaudit 

karena telah memenuhi standar pelaporan pajak yang ditetapkan. 

Beberapa bukti riset menjelaskan bahwa terdapat pengaruh probabilita audit yang 

dirasakan dengan kepatuhan pajak. Milliron dan Toy (1988) menginvestigasi tujuh faktor 

kepatuhan pajak yang terdiri dari deduction permitted, IRS information services, withholding 

and information reporting, the probability of audit, preparer responsibilities, tax rates and 

taxpayer penalties. Variabel-variabel di atas kemudian dikelompokkan dalam dua pendekatan 

yaitu economic deterrence model and psychology paradigm. Hasil riset mereka 

menyimpulkan bahwa probability of audit merupakan salah faktor penentu keputusan 

kepatuhan pajak.     

Berbeda dengan Milliron dkk. (1988), riset Alm (1988) terkait dengan perceived 

probability of audit didasarkan pada model hubungan antara principal (institusi pajak) dan 

agent (pembayar pajak). Hubungan ini menghasilkan suatu aturan yang berkaitan dengan 

seleksi audit. Jika individu melaporkan pendapatan yang diterima lebih rendah dari batas 

minimum atau ”cutoff level” maka akan memiliki kemungkinan diaudit lebih besar dan 

sebaliknya.   

Penjelasan di atas mengasumsikan bahwa pembayar pajak (agent) dan prinsipal akan 

berinteraksi dalam suatu permainan dimana insititusi pajak akan mempelajari bagaimana para 

pembayar pajak menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan melalui self-assesment 

pelaporan pajak dan dipihak lain para pembayar pajak melihat kecenderungan probabilitas 

audit yang akan diterima sebagai kebijakan pembayar pajak untuk memilih diaudit atau tidak 
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atas laporan yang dibuat oleh mereka. Secara psikologi, individu yang menyadari bahwa 

probabilita mereka untuk diaudit adalah rendah secara sistimatis individu tersebut bisa saja 

merasa bahwa probabilita audit mereka lebih tinggi dibandingkan probabilita aktualnya 

Kahneman dan Tversky (1979).   

Hasil temuan ini sejalan dengan temuan Ghosh dan Crain (1996) yang membuktikan 

bahwa semakin tinggi perceived probability of audit semakin rendah tingkat ketidakpatuhan 

pajak. Analisis yang dilakukan Beck dan Jung (1991) juga membuktikan bahwa pendapatan 

yang dilaporkan mengalami peningkatan pada saat adanya peningkatan probabilita yang 

diterima dan tarif pinalti.  

 Penjelasan di atas membuktikan bahwa individu akan membuat pelaporan 

pendapatan yang memungkinkannya untuk tidak di audit dengan mempertimbangkan berapa 

besar kemungkinan mereka akan diaudit. Namun hal ini akan berbeda jika individu tidak 

mengetahui dengan pasti kapan atau mengapa mereka diaudit.  Dengan metode random WP 

akan lebih bersikap konservatif dalam membuat keputusan pajaknya. 

Dari berbagai penjelasan di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam riset ini adalah: 

H2a. Perceived probability of audit berhubungan positif dengan perilaku keputusan 

kepatuhan pajak 

H2.b Perceived probability of audit memediasi hubungan antara strategi audit random dan 

peningkatan keputusan kepatuhan pajak  

1.2.4  Pemahaman Etika Pajak   

Secara umum pemahaman terhadap etika dapat diartikan sebagai suatu refleksi dari 

suatu kumpulan kepercayaan yang terdapat dalam diri individu tentang benar dan salah. 

Sedangkan pengertian secara kontekstual, pemahaman etika merupakan kepercayaan yang 

ada dalam diri individu yang merefleksikan kepercayaan etika yang lebih spesifik tentang dan 

dalam konteks perilaku kepatuhan pajak (Henderson; 2005).  
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Riset awal yang menguji peran etika dalam kepatuhan pajak diteliti oleh Schwartz 

dan Orleans (1967) yang berfokus pada aspek komitmen sosial terhadap kepatuhan pajak. 

Jackson dan Milliron (1986) selanjutnya mengembangkan riset Schwartz,dkk dengan 

mendefenisikan etika dalam dua pengukuran yaitu orientasi etika dan evaluasi etika.  

Orientasi etika mengarah pada pengertian etika secara umum atau lebih dikaitkan 

dengan teori–teori psikologi tentang konsistensi antara tindakan dan kepercayaan yang 

dimiliki (Lindzey; 1985). Sedangkan pengertian evaluasi etika lebih terfokus pada pengertian 

etika secara kontekstual yaitu menghubungkan sikap individu dan kepercayaan yang bisa saja 

berbeda tergantung dari situasi yang dihadapi (misalnya ketidakpatuhan pajak dapat 

dibedakan dengan bentuk kriminal lainnya). 

Grasmick dan Green (1980), Grasmick dan Scott (1982), Kaplan dan Reckers (1985) 

serta Reckers dkk. (1994), mendefinisikan etika dalam konteks perilaku ketidakpatuhan pajak 

sebagai sesuatu yang secara moral adalah salah atau tidak bermoral. Hasil riset mereka 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara etika dan kepatuhan pajak, sedangkan 

riset yang menunjukkan  hasil negatif ditunjukkan oleh Webley dan Eidjar (2001).   

Riset yang secara spesifik menguji  etika untuk memprediksi kepatuhan pajak 

dilakukan oleh Henderson (2005) dengan menginvestigasi efek dari orientasi etika dan 

evaluasi etika membuktikan bahwa orientasi etika mempengaruhi etika evaluasi dan 

selanjutnya secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak.  

Proses psikologis dari etika pajak tergantung pada bagaimana self-determination dan 

self-esteem dipengaruhi oleh audit pajak, karena audit pajak dapat digunakan oleh lembaga 

pajak untuk meningkatkan moral pajak jika pembayar pajak memiliki self-determination yang 

tinggi (Deci;1999). Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya perilaku 

individu berperan dalam menentukan keputusan yang akan diambil berkaitan dengan 

kepatuhan pajak.   
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Teori etika seperti teori teological memberikan pemahaman mendasar tentang 

bagaimana individu membuat keputusan dan menyadari dengan sepenuhnya atas setiap 

konsekuensi yang akan diterima dari setiap keputusan yang dibuatnya. Dengan demikian 

pemahaman ini sesuai dengan keputusan individu berkaitan dengan keputusan kepatuhan 

pajak, karena setiap keputusan yang akan diambilnya baik patuh atau tidak memiliki 

konsekuensi yang harus diterima.    

Walaupun terdapat bukti-bukti tentang hubungan antara pemahaman etika dan 

perilaku kepatuhan pajak namun masih diperlukan suatu investigasi yang lebih mendalam 

antara hubungan antara evaluasi etika atau pemahaman etika dengan keputusan kepatuhan 

pajak. Dalam konteks kepatuhan pajak, etika evaluasi di bagi dalam tiga dimensi yaitu moral 

equity, relativism, contractualism, atau yang disebut dengan multi-dimensional ethics scale 

(MES). Dari berbagai hasil riset di atas maka hipotesis yang akan diuji  adalah: 

H3a.Pemahaman Etika Pajak berpengaruh terhadap peningkatan keputusan kepatuhan pajak 

H3b. Pemahaman etika pajak  memoderasi hubungan antara  perceived probability of audit 

dan keputusan kepatuhan pajak   

1.2.5 Model Skematis 

Hubungan antara variabel keputusan kepatuhan pajak dengan keberadaan variabel 

strategi audit, perceived probability of audit dan pemahaman etika pajak, dapat ditunjukkan 

dalam bentuk model skematis berikut ini: 

Gambar 1 Model Keputusan Kepatuhan Pajak 
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1.3 Metode Riset 

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode riset eksperimen. Tujuannya 

adalah untuk lebih memperjelas arah hubungan dari model keputusan kepatuhan pajak. Riset-

riset keperilakuan dengan menggunakan data sekunder telah banyak dilakukan namun 

memiliki kelemahaan karena mengukur kepatuhan pajak dari rasio pembayaran pajak dan 

jumlah pajak. Penggunaan data sekunder tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi riil 

mengapa seseorang atau individu tidak mau membayar pajak. 

Pengujian dengan eksperimen untuk riset keperilakuan memiliki beberapa kelebihan 

antara lain, peneliti dapat melakukan manipulasi terhadap variabel independen sehingga 

kemungkinan adanya perubahan pada variabel dependen benar-benar merupakan fungsi 

adanya peningkatan perlakuan (treatment) manipulasi. Selain itu dengan riset eksperimen, 

variabel-variabel yang dapat menimbulkan bias terhadap hasil dapat dikontrol sehingga lebih 

effektif dibandingkan dengan desain riset lainnya. Keuntungan lainnya adalah memiliki 

kemampuan replikasi yang tinggi dengan setting partisipan, waktu dan situasi yang berbeda.  

1.3.1 Partisipan 

Partisipan dalam riset ini berasal dari mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UGM meliputi Program Doktor, M.Si. dan Maksi FEB UGM. Sedangkan untuk uji 

kelayakan media eksperimen menggunakan partisipan dari mahasiswa S1 program 

Internasional Jurusan Akuntansi FEB UGM, S1 Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi Uncen dan 

Magister Ilmu Ekonomi Uncen.  

1.3.2 Pengukuran 

1. Strategi audit random, pengukuran diberikan melalui tritmen. Partisipan akan diberitahu 

bahwa mereka memiliki kemungkinan yang sama (acak/random) untuk diaudit setelah 

laporan pajak mereka. Selanjutnya partisipan akan diukur dengan menggunakan item 
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pertanyaan yang telah diuji validitasnya pada riset sebelumnya. Item-item pertanyaan 

dibuat dengan mengacu pada riset yang dilakukan oleh Alm dkk. (1993) 

2. Pemahaman Etika Pajak, merupakan gambaran tentang etika pajak. Tritmen dibuat dalam 

bentuk video dengan memberi gambaran tentang bagaimana seharusnya mengisi SPT,  

menetapkan penghasilan tidak kena pajak dan manfaat pajak serta pemeriksaan pajak.  

Narasi video etika pajak disesuaikan dengan instrumen Multi Ethical Scale (MES) yang 

dikembangkan oleh Reidenbach (1988) dan kemudian dikembangkan dalam riset 

akuntansi oleh Flory (1992) dan Henderson (2005).   

3. Perceived Probability of Audit merupakan kondisi yang menggambarkan perasaan 

partisipan untuk diperiksa. Instrumen yang digunakan dalam riset ini dikembangkan dari 

instrumen yang digunakan oleh  Milliron dan Toy (1988) dengan skala pilihan 1 – 7. 

4. Keputusan Kepatuhan Pajak dikembangkan menggunakan ratio perbandingan antara 

jumlah pendapatan yang dilaporkan dengan pendapatan kena pajak yang sebenarnya serta 

beberapa item instrumen pertanyaan yang dibuat dan dikembangkan mengacu dari riset 

Alm (1998).   

1.3.3 Seleksi Partisipan 

Partisipan dalam riset ini berjumlah 78 orang, seluruh partisipan yang mengikuti 

eksperimen ini diperoleh dengan cara sukarela. Seluruh partisipan mendaftarkan diri setelah 

membaca pengumuman yang disebarkan melalui media milis formadegama (internet) dan 

pengumuman yang ditempelkan pada dinding informasi Program M.Si dan Doktor UGM. 

Beberapa riset sebelumnya yang menggunakan mahasiswa sebagai partisipan dengan desain 

riset eksperimen perpajakan antara lain dilakukan oleh Alm (1998), Milliron (1985), serta 

Jackson dan Milliron (1986).     
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1.3.4 Pengumpulan Data Eksperimen 

Pengumpulan data melalui eksperimen terutama untuk riset-riset keperilakuan telah 

banyak dilakukan, pengumpulan data melalui eksperimen biasanya melibatkan peneliti 

sebagai individu yang bertugas dalam penyusunan skenario dengan berbagai perlakuan untuk 

melihat respon dari variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui eksperimen ini 

lebih memperkuat validitas internal.  

Eksperimen dilaksanakan di laboratorium komputer Program M.Si dan Doktor FEB 

UGM dengan daya tampung 30 (tigapuluh) partisipan dalam setiap pelaksanaan eksperimen. 

Pengumpulan data dalam riset ini dilakukan dalam 3 (tiga) kali tahap ekeprimen  disesuaikan 

dengan kondisi dan daya tampung laboratorium. Eksperimen dilaksanakan setiap hari sabtu 

selama kurang lebih 2.5 jam dimulai jam 09.30 WIB dan berakhir pada jam 12.30 WIB.  

1.3.5 Desain Eksperimen.  

Eksperimen dalam riset ini terbagi dalam lima (5) tahap, tujuan untuk menggunakan 

lima tahap/sesi dalam eksperimen ini adalah untuk memudahkan partisipan dalam memahami 

desain eksperimen yang digunakan dalam riset ini. 

Tahap pertama:  

Sesi ini merupakan sesi awal dimana partisipan melakukan pendaftaran untuk 

mendapatkan buku petunjuk eksperimen, mengambil tempat sesuai dengan nomor yang 

tertera dalam buku petunjuk dan menandatangani pernyataan yang isinya menyatakan akan 

mengikuti eksperimen secara sungguh-sungguh samapi eksperimen selesai.  

Tahap Kedua:  

Pada sesi ini, partisipan telah memngambil tempat sesuai dengan nomor yang tertera 

pada buku petunjuk. Selanjutnya partisipan mendapat penjelasan singkat berkaitan dengan 

bagaimana menggunakan perangkat lunak yang telah disiapkan untuk sesi eksperimen ini dan 
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membaca buku petunjuk untuk memahami setiap tugas dan langkah yang harus ditempuh 

sesuai prosedur ekseperimen.   

Tahap Ketiga:  

Sesi ini merupakan sesi utama eksperimen, setiap partisipan berhadapan dengan 1 

unit komputer yang telah berisi program yang dibuat khusus untuk eksperimen ini. Skenario 

eksperimen dibuat bertujuan untuk mengamati respon atas besarnya laporan pendapatan kena 

pajak atas pendapatan yang sebenarnya diterima dihubungkan dengan berbagai perlakuan 

(treatment) yang diberikan, yaitu perlakuan sistem random audit, perceived probability of 

audit, dan pemahaman etika pajak. 

 Agar partisipan bersungguh-sungguh dalam mengikuti eksperimen, maka semua 

partisipan akan mendapatkan 5 tiket (vouchers) yang akan diambil kembali jika dalam proses 

audit partisipan membuat kesalahan dalam penetapan penghasilan kena pajak. Pada akhir sesi 

seluruh tiket yang masih dimiliki partisipan akan diundi untuk mendapatkan hadiah yang 

telah disediakan. 

Dengan demikian pada akhir sesi eksperimen jika seorang partisipan tidak lagi 

memiliki tiket maka yang bersangkutan tidak akan diikutsertakan dalam proses pengundian 

untuk mendapatkan insentif menarik yaitu berupa 2 GB serta buku riset eksperimen (bidang 

keuangan, akuntansi dan ilmu ekonomi). Semua partisipan akan mendapatkan fasilitas snack 

dan makan siang serta 1 buah cd berisi softcopy buku-buku riset eksperimen bidang ekonomi, 

manajemen dan akuntansi serta buku penunjang riset lainnya, 1 buah pena dan tas.  

Tahap Keempat:   

Tahap keempat merupakan tahap akhir eksperimen dimana partisipan diminta untuk 

menjawab dan mengisi kuesioner yang berkaitan demografi partisipan seperti umur, jenis 

kelamin dan pendidikan. Selain itu partisipan juga akan mengisi kuesioner yang berhubungan 

dengan kegiatan eksperimen yang telah berlangsung seperti perlakuan yang diberikan, cek 
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manipulasi, sikap yang berhubungan dengan kepatuhan pajak dan kompensasi yang 

dijanjikan. Pada kesempatan ini akan dipilih secara acak beberapa partisipan untuk 

mendapatkan insentif yang disediakan.   

Tahap kelima: 

Tahap terakhir dari riset ini merupakan tahap penyegaran partisipan, yaitu tahap 

dimana partisipan akan diberikan penjelasan tentang mengapa mereka diberikan berbagai 

perlakuan eksperimen. Selain itu partisipan juga diminta untuk tidak membicarakan berbagai 

hal yang berkaitan dengan eksperimen ini kepada pihak lain. Tujuan dari diberikan penjelasan 

ini adalah untuk mengembalikan situasi dan emosi partisipan pada kondisi semula seperti 

sebelum mendapatkan perlakuan. Akhir dari tahapan eksperimen ini adalah penyerahan 

cindera mata dan hadiah sebagai ucapan terima kasih.      

1.3.6 Rancangan Eksperimen 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka rancangan perlakuan dalam 

eksperimen dibuat berbasis web (web system). Sistem ini digunakan karena lebih  

mempermudah peneliti untuk melihat perubahan perilaku partisipan pada saat diberi 

perlakuan (treatment). Sistem web juga memungkinkan data partisipan dapat langsung 

terhubung dengan server peneliti dan mempermudah pengacakan atau penentuan partisipan 

yang akan diaudit. Selain itu sistem ini juga memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan 

menyimpan data secara langsung sehingga lebih mempermudah proses pengolahan data.   

Pembuatan software dipercayakan kepada 2 orang tenaga teknis dari Techno Gama. 

Nama Program yang digunakan adalah SQLyog, dengan menggunakan bahasa pemograman 

php dan database mysql.  Software tersebut berisi perlakuan strategi audit random,  perceived 

probability of audit dan pemahaman etika pajak beserta item pengukuran dan item pertanyaan 

untuk cek manipulasi. Sedangkan untuk mengukur pemahaman etika pajak, partisipan akan 

diberikan stimuli dengan menonton video yang berisi konsep dan manfaat pajak. Bagian 
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akhir dari software berisi beberapa item pertanyaan yang berkaitan data demografi partisipan 

dan pendapat partisipan tentang pelaksanaan eksperimen.   

1.3.7 Kontrol Variabel 

Beberapa riset sebelumnya tentang kepatuhan pajak mengindentifikasikan bahwa 

terdapat sejumlah variabel yang memiliki kemungkinan mempengaruhi keputusan kepatuhan 

pajak (Jackson dan Milliron; 1986, Long dan Swingen; 1991, Alm dan McKee; 1998, 

Reckers dkk; 1994) sehingga dalam riset ini terdapat beberapa variabel yang perlu dikontrol, 

variabel- variabel tersebut adalah tarif Pajak dan tarif pinalti (denda) dan pendapatan.  

1.3.8 Analisa Data Eksperimen 

Untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung serta mengestimasi hubungan 

antar konstruk dalam riset ini akan menggunakan model analisis path. Teknik pengujian data 

menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS memiliki kemampuan untuk  

1.4 Analisis Data 

1.4.1 Demografi  Partisipan dan manipulation check 

Penggambaran karakteristik partisipan merupakan hal penting dalam riset eksperimen, 

Gambaran latar belakang partisipan diharapkan dapat menunjukkan bahwa partisipan dalam 

riset ini telah mewakili fenomena populasi dari kondisi sesungguhnya yang diharapkan 

terwakili dalam eksprimen ini. Jumlah partisipan dalam riset eksperimen analisis kepatuhan 

pajak berjumlah 78 orang partisipan dan pernah mendapatkan mata kuliah perpajakan pada 

saat menempuh pendidikan S1.  

Partisipan terdiri dari tiga disiplin ilmu yaitu ilmu akuntansi 49 partisipan (60,26%), 

ilmu manajemen 26 partisipan (33,33%) dan ilmu ekonomi 5 partisipan (6,41%), seluruh 

partisipan sedang menempuh pendidikan lanjutan yaitu sedang mengikuti pendidikan S2 

sebanyak 65 partisipan (81%) dan sedang mengikuti pendidikan S3 sebanyak 13 partisipan 
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(29%). Dari 78 orang partisipan, 47 partisipan (60,26%) telah bekerja sebagai dosen 31 

partisipan (65,96%), PNS 14 partisipan (29,79%) dan swasta 2 partisipan (4,25%) sedangkan 

31 partisipan (39,74%) belum bekerja. Pengalaman kerja rata-rata 53,38 bulan, umur 

maksimum partisipan 50 tahun dan terendah 21 tahun dengan rata-rata umur 31,3 tahun.  

Data dia atas menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan telah melakukan aktivitas 

pembayaran pajak, sedangkan yang belum bekerja dalam aktivitas kesehariannya pernah 

melakukan pembayaran pajak melalui pemotongan pajak langsung. Gambaran kondisi 

partisipan di atas sesuai dengan harapan peneliti bahwa yang diperlukan sebagi partisipan 

dalam riset ini adalah mereka yang merupakan pembayar pajak dan berpotensi menjadi 

pembayar pajak atau wajib pajak.Selain itu partisipan yang berpartisipasi dalam riset ini 

memiliki keseimbangan jender (laki-laki 39 partisipan dan perempuan 39 partisipan). Begitu 

juga dengan umur partisipan yang beragam dan tidak mengelompok pada umur tertentu.  

Hasil cek manipulasi mununjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah eksperimen dilaksanakan (strategi audit t 8,366, sig.0.000, prob.audit t 4.956, sig 

0.000 dan pemahaman etika pajak t 3.127 sig 0.005). Hasil ini menunjukkan bahwa 

tritmen/perlakuan yang diberikan dapat menggambarkan kondisi perubahan perilaku sesuai 

dengan yang diinginkan dalam riset ini. 

1.4.2 Kualitas pengukuran 

Riset ini menggunakan pengukuran akar AVE untuk melihat apakah konstruk 

memiliki discriminat validity yang baik ataukah tidak. Berikut ini adalah hasil analisis 

dengan membandingkan akar AVE dengan korelasi dari setiap konstruk yang digunakan 

dalam riset. Hasil penilaian model pengukuran menggunakan SmartPLS, menunjukkan 

bahwa semua indikator memiliki discriminat validity yang baik karena semua konstruk dalam 

model yang diestimasi memenuhi kriteria (lihat tabel 1). 
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Tabel 1 Latent Variable Correlations 

 Random CL KKP ME PA PA * 
PEP 

PEP RL SR 

 Kluster 1 2 4 5 6 7 8 9 
1 CL 0,81801*               
2 KKP 0,38822 0,834005*             
3 ME 0,7349 0,366881 0,86494*           
4 PA 0,43040 0,490308 0,25758 0,80898*         
5 PA * PEP -0,3090 0,251014 -0,06947 -0,13282 0,70840*       
6 PEP 0,90123 0,433245 0,91170 0,38947 -0,22184 0,76088*     
7 RL 0,77585 0,431747 0,78346 0,384403 -0,23599 0,94025 0,80584*   
8 SR 0,36178 0,426906 0,19743 0,522374 -0,19843 0,30487 0,28634 0,77861* 

Sumber: Data dianalisis (* akar AVE), CL, ME dan RL merupakan konstruk pembentuk PEP 

Uji realibilitas konstruk untuk keseluruhan variabel dilakukan dengan dua kriteria 

yaitu berdasarkan composite reliability dan conbrach alpha dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliable (andal) jika kedua nilai berada di atas 0.70. 

Tabel berikut ini memberikan hasil perhitungan reliabilitas dan validitas dari konstruk. 

Tabel 2  Hasil Validitas dan Reliabilitas Konstruk 

 Validitas Realibilitas 
Konstruk AVE Communality Cronbachs 

Alpha 
Composite 
Reliability 

CL 0,669144 0,669144 0,75227 0,858368
KKP 0,695565 0,695565 0,88959 0,91926
ME 0,748127 0,748127 0,831466 0,899069
PA 0,654448 0,654448 0,824799 0,882838
PA * PEP 0,501833 0,501833 0,974794 0,975604
PEP 0,578938 0,578938 0,918875 0,932091
RL 0,649382 0,649382 0,819432 0,880936
SR 0,606238 0,606238 0,784091 0,859641

         Sumber: data dianalisis 

Keseluruhan konstruk yang digunakan dalam riset ini memenuhi syarat reliabilitas 

dan validitas karena memiliki nilai composite reliability dan conbrach alpha  berada di atas 

0.7 serta nilai average variance extracted (AVE) dan communality berada di atas 0,5. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk realiable dan valid untuk digunakan.  
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1.4.3 Pengujian Hipotesis dan Diskusi 

Riset ini menduga bahwa strategi audit random (acak) berpengaruh pada peningkatan 

keputusan kepatuhan pajak dan melalui perceived probability of audit, strategi audit random 

berpengaruh terhadap peningkatan keputusan kepatuhan pajak (H2b). Selain itu pengujian 

juga dilakukan untuk menguji hubungan antara perceived probability of audit dan 

pemahaman etika pajak terhadap peningkatan keputusan kepatuhan pajak (H2a, H3a dan 

H3b). Tabel 3 berikut ini menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan SmartPLS. 

Tabel 3 Path Coefficients (Mean, STDEV, T‐Values) 

   Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

Prob 

PA ‐> KKP  0,182033  0,176157 0,078961 0,078961 2,305369  0,011086*
PA * PEP ‐> 
KKP 

0,35268  0,361829 0,069217 0,069217 5,095295  4,02E‐07*

PEP ‐> KKP  0,309604  0,310368 0,067958 0,067958 4,555801  4,53E‐06*
PEP ‐> PA  0,16239  0,158661 0,054942 0,054942 2,955644  0,001748*
SR ‐> KKP  0,161171  0,160986 0,060878 0,060878 2,647439  0,004378*
SR ‐> PA  0,147456  0,15433 0,066773 0,066773 2,208298  0,01418*

Sumber: data diolah (* sig.  pada level 95%) 

 Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa strategi audit random memberikan arah hubungan 

dengan koeffisien sebesar 0,16 dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan memberikan 

arah hubungan sebesar 0,15 dan signifikan 5% terhadap perceived probability of audit (PA) 

dan PA memberikan kontribusi koeffisien sebesar 0,18 terhadap keputusan kepatuhan pajak, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi audit random berpengaruh langsung 

terhadap kepatuhan pajak dan berhubungan tidak langsung terhadap keputusan kepatuhan 

pajak melalui perceived probability of audit.  

Selain itu hasil di atas juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara  

perceived probability of audit dengan keputusan kepatuhan pajak. Pemahaman etika pajak 

selain berhubungan langsung dengan keputusan pajak juga menjadi variabel moderasi antara 

perceived probability of audit dan keputusan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis H1a dan H2a, H2b serta  H3a dan H3b dapat diterima. 

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap keputusan pajak dapat dilihat pada 

tabel 7 berikut ini: 

Tabel 4  Kontribusi Variabel Penjelas terhadap Keputusan Kepatuhan Pajak 

Variabel Penjelas β’
j Korelasi Kontribusi R2 

(%) 

SR -> KKP 0,161171 0,426906 0,150312234 
SR -> PA 0,147456 0,522374 0,168274835 
PA -> KKP 0,182033 0,490308 0,19498189 
PEP -> KKP 0,309604 0,433245 0,293032164 
PA * PEP -> KKP 0,35268 0,251014 0,193398877 

                  Sumber: data dianalisis 

 Hasil yang ditampakkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pemahaman etika 

pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pajak, 

hasil ini sesuai dengan temuan riset dari Handerson; 2005 dan Ghosh dan Crain; 1996 

dibandingkan variabel lainnya yaitu strategi audit random dan perceived probability of audit. 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah perlu memberi 

penyuluhan atau gambaran tentang apa, bagaimana dan manfaat pajak tidak saja kepada 

wajib pajak tetapi juga kepada yang berpotensi menjadi pajak sejak dini. 

 Ketidakpastian audit yang digambarkan melalui strategi audit random ternyata dapat 

menjadi stimuli yang tepat untuk memicu perasaan diaudit yang dirasakan wajib pajak 

sehingga untuk memingkatkan kepatuhan pajak sebaiknya pemerintah perlu mengupayakan 

siatem audit dengan mengunakan strategi random/acak.  

1.5 Kesimpulan, Implikasi dan keterbatasan Riset 

Riset ini memberi simpulan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah 

tidak hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi seperti strategi audit dan perceived 

probability of audit tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis seperti 

pemahaman etika pajak. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemahaman etika pajak memiliki 
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pengaruh yang dominan dalam peningkatan keputusan kepatuhan pajak dibandingkan faktor 

ekonomi (strategi audit random dan perceived probability of audit). 

Riset ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia seperti 

penerapan strategi audit dengan sistem random/acak untuk memunculkan kondisi 

ketidakpastian audit yang tinggi sehingga wajib pajak lebih konservatis dalam pelaporan 

pajak. Selain itu pemberian pengetahuan mengenai etika pajak sejak dini dengan cara 

memberi pengarahan yang lebih konsisten dan berkelanjutan bagi wajib pajak dan yang 

berpotensi menjadi wajib pajak menjadi mutlak dilakukan.  

Riset ini memiliki beberapa keterbatasan dalam desain eksperimen, seperti potensi terjadi 

historis dalam setting laboratorium karena pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam 

beberapa minggu dan kedua situasi laboratorium yang memungkinkan partisipan  dapat 

berdiskusi dengan partisipan lain. Walaupun hal-hal tersebut sudah diantisipasi dan 

diminimalisasi agar tidak terjadi namun hal-hal tersebut bisa saja terjadi terutama historis dari 

pasrtisipan yang tidak diketahui oleh peneliti. 
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