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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan power
distanceterhadap kepatuhan pajak, dengan pengetahuan pajak sebagai variabel
moderasi. Populasi penelitian para wajib pajak yang Melakukan pekerjaan bebas.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online,
dan berhasil mengumpulkan data sebanyak 126 responden. Metode analisis data
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Square (PLS).
Pengujian hipotesis
menunjukan bahwa sanksi pajak,pengetahuan pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Power distance perpengaruh negatif
terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan pajak memperkuat pengaruh sanksi
pajakterhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengetahuan pajak tidak terbukti
memperlemahpower distanceterhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci: sanksi pajak, Power distance, pengetahuan pajak, Kepatuhan pajak.

I. PENDAHULUAN
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak menerapkan berbagai strategi untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. jika wajib pajak patuh maka tidak akan terjadi
tindakanpelanggaran
terhadap
peraturanperpajakan
seperti
penghindaran,
penyelundupan, dan kelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan
pajak negara akan berkurang. Kepatuhanperpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang
dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku (Jasa dan Jati, 2017). Wajib pajak yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan Sanksi, Pemberian
sanksi perpajakan memotivasi wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban
perpajakannya, sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak akan menimbulkan
rasa takut dalam diri wajib pajak untuk melanggar aturan perpajakan.
Hantoyodkk (2016) dalam penelitianya menemukan sanksi perpajakan
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,pengenaan sanksi merupakan salah
satu usaha yang sangat tepat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Wajib pajak tetap harusmelaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun
kepatuhannya tersebuttidak diberikan penghargaan.
Variabel independen seperti Jarak kekuasaan (power Distance)merupakan sifat
kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan dimana masyarakat menerima kekuatan
dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak sama. Dimensi ini mengungkapkan
sejauh mana anggota masyarakat yang bukan pemangku kepentingan (less powerful)
menerima dan memperkirakan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata.
Faktor lain dijadikan sebagai pemoderasi adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan
yang dimilikimasyarakat tentang perpajakan juga sering di anggap sebagai latar
belakangpenyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.Pengetahuan perpajakan
adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalammengetahui peraturan perpajakan baik
soal tarif pajak berdasarkan undang-undangyang akan mereka bayar maupun manfaat
pajak yang akan berguna bagi kehidupanmereka (Ananda, 2015). Masyarakat yang
mengetahui dengan baik peran danfungsi pajak yang dibayarkan akan mendorong
kepatuhan penyampaianperpajakannya.
Selain itu juga, pengetahuan wajib pajak mempengaruhihubungan antara sanksi
pajak terhadap kepatuhan pajak. Sanksi dapatmempengaruhi kepatuhan pajak.
Pengenaan sanksi yang tegas dapatmeningkatkan kepatuhan pajak jika diikuti dengan
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pengetahuan yang baik darimasyarakat atau wajib pajak. Begitu juga sebaliknya,
pengenaan sanksi yang tegasakan menyebabkan kepatuhan pajak menurun jika tidak
diikuti denganpengetahuan yang baik dari wajib pajak.
Beberapa penelitian di atas merupakan salah satu faktor pendorong bagipeneliti
untuk melakukan pengembangan penelitian, Adapun kebaruan penelitian yaitu
menambahkan variabel independendan variabel moderasi mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak,dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu sanksipajak, Power
Distance, kepatuhan pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi.
II. SUDI PUSTAKA
Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan tentang perilaku yang berubah
berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan
sikap individu terhadap perilaku (Eagle, Dahl, Hill, Bird, Spotswood, & Tapp, 2013).
Norma subjektif mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal
dan dapat diterima dalam masyarakat, sedangkan untuk sikap individu terhadap perilaku
berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut. Teori ini digunakan dalam
penelitian ini untuk melihat niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
tanpa melihat sanksi perpajakan yang ditetapkan ataupun jarak kekuasaan yang ada.
Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku terencana merupakan
kelanjutan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang sudah pernah diteliti oleh Ajzen
dan Feshebian pada 1975 kemudian di kembangkan sampai pada tahun 1980. Theory of
Reasoned Action memiliki keterbatasan ketidakmampuan dalam menangani kontrol
perilaku individu. Teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan sesuatu
yang diberikan oleh tingkah laku. Teori digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol
perilaku wajib pajak dalam berperilaku berada dibawah kehendak ketika seseorang
mampu memutuskan kapan akan melakukan atau tidak melakukan, patuh terhadap
perpajakan tanpa melihat sanksi atau kekuasaan yang dia miliki
A. PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sanksi perpajakan menjadi salah satucara agar peraturan perpajakan yang
sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak, Sanksi perpajakan juga
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan,
dengan adanya sanksi yang memberi efek jeradiharapkan kepatuhan wajib pajak semakin
meningkat dengan ada nya sanksi pajak. (Hantoyo, 2016), variabel Sanksi Perpajakan
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
Dapat disimpulkan dengan dibuatnya sanksi perpajakan (sanksi keterlambataan
pembayaran, pelaporan, dll) akan membuat wajib pajak patuh akan ketentuan perpajakan
yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1 : Sanksi pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
Jarak kekuasaan (power distance) berfokus pada tingkat kesetaraan (atau
ketidaksetaraan) antara orang-orang disuatu negara. Dalam jarak kekuasaan yang tinggi,
ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan dimana pemegang kekuasaan berhak untuk
mendapatkan hak-hak istimewa (hofstede, 1980). Oleh karena itu sistem pajak di negaranegara tersebut cenderung tidak adil dan melindungi. Dalam hal ini wajib pajak cenderung
menganggap sistem pajak tidak adil, dan berusaha menghindari pajak (tidak patuh).
(Basri, 2016), membukti bahwa jarak kekuasaan berpengaruh positif terhadap
kecurangan pajak.
Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jarak keuasaan (power distance) disuatu
negara maka akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak dinegara tersebut, wajib pajak
yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi cenderung tidak patuh terhadap kepatuhan
pajak karena merasa dilindungi. Berdasarkan hal tersebut makahipotesis dalam penelitian
ini adalah:
H2 : Power Distanceberpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
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Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik mengenai tata cara
menghitung, membayar, melaporkan, serta sanksi yang dikenakan jika tidak patuh
terhadap aturan perpajakan akan membuat kepatuhan terhadap perpajakan meningkat.
wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan bukan tidak mungkin karena
mereka tidak mengetahui atau memahami tentang aturan itu sendiri.(Hardiningsih, 2011),
salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (termasuk di Indonesia)
karena masih kurangnya pengetahuan para wajib pajak mengenai aturan perpajak,
terlebih jika negara tersebut menggunakan self assessment system). Ilhamsyah, (2016),
membuktikan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Dapat disimpulkan jika wajib pajak mengetahui dan memahami tata cara dan
aturan perpajakan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
H3 :Pengetahuan pajak bepengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Dengan diterapkannya self assessment system, maka wajib pajak akan dituntut
secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. semakin pahamnya para wajib
pajak dalam mengetahui segala aspek mengenai pajak (pengetahuan tentang
perpajakan) mengenai tarif, tata cara menghitung, membayar, melaporkan serta sanksi
yang diterima jika melanggar peraturan perpajakan, maka hal ini dapat mendorong wajib
pajak tersebut semakin terdorong untuk patuh dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakannya. (Endang, 2016) membuktikan pengetahuan pajak memperkuat sanksi
pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.
Dapat disimpulkan dengan pengetahuan pajak yang baik serta paham akan sanksi
yang dikenakan maka akan mendorong wajib pajak patuh terhadap perpajakan.
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H4 : Pengetahuan pajakmemperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan
pajak.
Jarak kekuasaan tidak akan terjadi jika wajib pajak mengetahui dan memahami
dengan baik atas hak dan kewajiban yang dia pikul sebagai warga negara, tanpa harus
menghindari pajak dengan jarak kekuasaan yang dia miliki, dengan memiliki kekuasaan
yang tinggi bukan berarti dia boleh mengabaikan kewajiban perpajakan yang harus dia
penuhi, dengan pengetahuan perpajakan yang baik mengenai perpajakan, tarif pajak, tata
cara membayar dan melaporkan pajak serta sanksi jika melakukan pelanggaran maka
bisa memperlemah jarak kekuasaan itu sendiri, wajib pajak mengetahui bahwasanya
kewajiban perpajakan itu berlaku untuk semua warga negara yang tinggal di negara
tersebut tanpa mempertimbangkan kekayaan, kedudukan, uang dan kekuasaan lainnya.
(Dewantara, 2017), menemukan bahwa pengetahuan pajak memperlemah power
distance.
Dapat disimpulkan suatu negara dengan jarak keuasaan yang tinggi akan
berusaha untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan nya dan malah cenderung
melakukan pelanggaran perpajakan agar beban pajak menjadi lebih kecil. Berdasarkan
hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H5: Pengetahuan pajak mempelemahpengaruh Power Distance terhadap
kepatuhan pajak.
III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui
penyebaran data kuesioner yang disebarkkan melalui Online (Google Docs). Jumlah
sampel ditentukan berdasarkan jumlah indikator dikalikan 5-10 sesuai dengan yang
disampaikan oleh (Malhotra, 1993). penelitian ini menggunakan 18 indikator, maka jumlah
yang didapat berkisar 90-180, dan berhasil terkumpul sebanyak 126 responden yang
sudah mengisi secara lengkap. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi
yang melakukan pekerjaan bebas. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur
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setiap variabel adalah skala likert, yang merupakan bagian dari skala interval,dengan
nilai: 1= Sangat Tidak setuju; 2= Tidak Setuju; 3= Setuju; 4= Sangat setuju.
Analisis data yang digunakan Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least
Square (PLS), dengan pengukuran variabel sebagai berikut:

Variabel
Variabel
Dependen (Y)
Kepatuhan Pajak
Alfiah, 2014

Variabel
Independen (X1):
Sanksi Pajak
Wardani &
Rumiyatun, 2017

Variabel
Independen (X2):
Power Distance
Hartidah,2010

Variabel
Moderating (Z):
Pengetahuan
Pajak
Wardani&
Rumiyatun, 2017
Zuhair, 2018

Tabel 1. Pengukuran variabel
Indikator
Saya patuh terhadap pajak, karena saya sudah:
1. Saya menghitung pajak yang terhutang dengan
benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Saya melakukan pelaporan SPT tepat waktu
3. Saya membayarkan pajak terhutang ke kas negara
tepat waktu
4. Saya
selalu
membayar
kekurangan
pajak
penghasilan
yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.
1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan
dalam kewajiban membayar pajak.
2. Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka
akan terkena sanksi administrasi.
3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan
tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus
sesuai dengan ketelambatan pembayaran.
5. Jika saya terlambat melapor pajak maka akan
terkena sanksi administrasi
1. Pada tingkat tertentu, interdependensi antara atasan
dan bawahan harus ada
2. Orang yang berpendidikan lebih tinggi tidak
menunjukkan
nilai
kekuasaan
yang
lebih
dibandingkan orang yang berpendidikan lebih
rendah
3. Hirarki dalam organisasi hanya menunjukan
perbedaan peran, dibentuk sebagai alat
4. Perbedaan gaji antara atasan dan bawahan dalam
organisasi
5. Simbol kehormatan dan status kurang disetujui
1. Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan
untuk membiayai pembangunan negara.
2. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan
diberikan sanksi administrasi.
3. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak
4. Saya memahami sanksi atas keterlambatan
pembayaran pajak.

Skala
Interval

Interval

Interval

Interval

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang hanya mengolah dan
menyajikan data tanpa mengambil keputusan. Berikut hasil statistik deskriptif dan
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian:
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Tabel 2. Statistik Deskriptif
N
Min
Max
Mean Sstandar
Deviasi
126
2
4
2
0.1
.54
89
126
2
4
3
0.1
.38
52
126
2
4
3
0.1
.37
60
126
2
4
2
0.1
.69
03

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif bahwah variabel kepatuhan pajak
mempunyai nilai minimum 2 , nilai maksimum 4, nilai rata-rata (mean) 2,54 dan standar
deviasi 0.189. dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan
pajak berada pada kisaran maksimum.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif bahwah variabel sanksi pajak
mempunyai nilai minimum 2 , nilai maksimum 4, nilai rata-rata (mean) 3,38 dan standar
deviasi 0.152. dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan
pajak berada pada kisaran maksimum.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif bahwah variabel power distance
mempunyai nilai minimum 2 , nilai maksimum 4, nilai rata-rata (mean) 3.37 dan standar
deviasi 0.160. dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan
pajak berada pada kisaran maksimum.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif bahwah variabel pengetahuan
pajak mempunyai nilai minimum 2 , nilai maksimum 4, nilai rata-rata (mean) 2,69 dan
standar deviasi 0.103. dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel
kepatuhan pajak berada pada kisaran maksimum.
Pengujian Outer Model

Gambar 1. Measurement Model
Melihat nilai AVE yang menunjukan besarnya varian indikator yang dikandung oleh
konstruknya, yakni KP sebesar 0.877; SP sebesar 0.877; PD sebesar 0.841; PP sebesar
0.855; dan masing-masing interaksi moderasi mendapat nilai 1.000. hasil uji VIF dari
setiap kostruk menunjukan bahwa variabel terbebas dari indikasi masalah multikolnieritas,
dimana SP mendapat nilai 2.71; PD (3.25); PP (3.43); interaksi SP*PP (2.95); interaksi
PD*PP (3.98) semua konstruk mendapat nilai< 10.
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Tabel 3. Validitas dan Reliabilitas
Nilai AVE
Composite
Variance
Inflation
Reeliability
Factor (VIF)
Kepatuhan Pajak (KP)
0.642
0.877
Sanksi Pajak (SP)
0.556
0.860
2.71
Power Distance (PD)
0.514
0.841
3.25
Pengetahuan Pajak (PP)
0.598
0.855
3.43
Moderating Effect 1 (SP*PP)
1.00
1.00
2.95
Moderating Effect 2 (PD*PP)
1.00
1.00
3.98
Variabel

Kepatuhan Pajak (KP)
Mederating Effect 1 (SP*PP)
Mederating Effect 2 (PD*PP)
Pengetahuan pajak (PP)
Power distance (PD)
Sanksi Pajak (SP)

Tabel 4. Descriminant Validity
KP
SP*PP
PD*PP
0.80
0.03
1.00
0.10
0.88
1.00
0.23
0.48
0.46
0.56
0.43
0.46
0.57
0.43
0.43

PP

PD

SP

0.77
0.67
0.66

0.71
0.87

0.74

Hasil uji discriminant validity meliputi cross loading dan membandingkan nilai akar
AVE dengan korelasi konstruk. Berdasarkan hasil yang di dapat disimpulkan bahwa
semua indikator memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing
konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk
pada kolom lainnya, dengan nilai yang diperoleh KP (0.80); PP (0.77); PD (0.71); SP
(0.74) interaksi moderasi SP*PP dan PD*PP masing-masing (1.00); hal ini menunjukkan
syarat discriminant validity sudah terpenuhi.
Tabel 5. Uji R Square Adjusted
Keterangan

R Square

R Square Adjusted

0.
Kepatuhan Pajak
454
0.431
Nilai R Square Adjusted menunjukan kemampuan
menjelaskan perubahan variabel devenden. Uji R square
(sedang), sedangkan 57% lagi kepatuhan pajak dipengaruhi
model.

Hipotesis Prediksi
Arah
H1
+
H2
H3
+
H4
+
H5
+

Hasil
Sedang
secara bersama-sama
Adjusted 43% kategori
oleh variabel lain diluar

Tabel 6. Hasil hipotesis
P Value (One Tail)
Original
sampel
0.509
0.000
-0.384
0.008
0.252
0.008
0.118
0.019
0.337
0.266

Keputusan
Diterima
Diterima
Diterima
Diterima
Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama (H1) dalam penelitian ini,
telah ditemukan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Memiliki path
coefficient (original sampel) yang bernilai Positif yaitu 0.509 dan P Value 0.000. sehingga
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak” terbukti atau di dukung data.
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa power distance
perpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Karena memiliki path coefficient (original
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sampel) yang bernilai negatif yaitu -0.384 dan P Value 0.008.sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis kedua “power distance berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak”
terbukti atau di dukung dengan data.
Hipotesis yang tiga (H3) dalam penelitian ini, telah ditemukan Pengetahuan pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Memiliki path coefficient (original sampel)
yang bernilai Positif yaitu 0.252 dan P Value 0.008. sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesis “pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak” terbukti atau
di dukung data.
Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa Pengetahuan
pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Karena memiliki
path coefficient (original Sample) yang bernilai positif 0.337 dan P Value 0.019.sehingga
dapat disimpulkan bahwa hipotesis “Pengetahuan pajak memperkuat pengaruh sanksi
pajak terhadap kepatuhan pajak” terbukti atau di dukung dengan data.
Hipotesis lima (H5) dalam penelitian ini, tidak ditemukan bahwa Pengetahuan
pajak memperlemahPower Distance terhadap kepatuhan pajak. Karena memiliki path
coefficient (original sampel)yang bernilai positif 0.118 dan P Value 0.266.sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis “Pengetahuan pajak memperlemahPower Distance terhadap
kepatuhan pajak” tidakterbukti atau di tolak.
V. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1).Sanksi pajak terbuktiberpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak, (2)Power
Distance terbukti berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, (3) Pengetahuan pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, (4) Pengetahuan pajakterbukti
memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. (5) Pengetahuan pajak
tidak terbukti memperkuatPower Distance terhadap kepatuhan pajak.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden pada penelitian ini belum
dapat mewakili semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan
pengetahuan pajak tidak terbukti memperlemahpower distance terhadap kepatuhan
pajak,
sehingga penelitian selanjutnya dapat mencari variabel pemoderasi lainnya, atau
dapat juga menambah variabel independen dan intervening, menambah jumlah sampel
dalam penelitian untuk mengetahui kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang
melakukan pekerjaan bebas.
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