
Lampiran  3 

Rancangan Kuesioner 

Variabel Indikator Penjelasan Instrumen 

Persepsi keadilan pajak 

 (variabel X) 

Menurut Mardiasmo (2010:50), Adam Smith dalam Mohammad Zain (2014:25) dan Siti Kurnia Rahayu 

(2012:138) Persepsi Keadilan Pajak dapat dilihat dari indikator: 

Adil dalam perundang-undangan  

 

Mengenakan pajak secara umum 

dan merata 

Pengenaan pajak secara umum 

sudah merata 

Mengenakan pajak disesuaikan 

dengan kemampuan masing-

masing 

Pengenaan pajak sudah adil sesuai 

dengan kemampuan saya 

Adil dalam pelaksanaannya 

 

Hak kepada wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan 

Penundaan dalam pembayaran  

Saya mempunyai hak untuk 

mengajukan keberatan utang 

pajak 

Saya mempunyai hak untuk 

menunda pembayaran pajak 

 

Mengajukan banding kepada 

majelis pertimbangan pajak 

Saya mempunyai hak untuk 

mengajukan banding mengenai 

utang pajak ke majelis 

pertimbangan 

 

Asas Equality  Dalam suatu negara tidak di 

perbolehkan mengadakan 

diskriminasi di antara sesama 

wajib pajak 

Kpp tidak melakukan diskriminasi 

di antara sesama wajib pajak 

Asas Certanitry Pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak harus pasti untuk 

menjamin adanya kepastian 

hukum, baik mengenai subjek, 

objek, besar nya pajak, maupun 

Pajak yang saya bayar  untuk 

menjamin adanya kepastian  

hukum 



pembayarannya 
 

Asas Convenience Biaya pemungutan pajak hendak 

nya seminimal mungkin, artinya 

biaya pemungutan pajak harus 

lebih kecil dari pemasukannya 

Biaya pemungutan pajak dibayar 

seminimal mungkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variabel Indikator Penjelasan Instrumen 

Perilaku kepatuhan wajib pajak 

(variabel Y) 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2012:138) 

Kriteria kepatuhan formal Kepatuhan wajib pajak dalam 
mendaftarkan diri 

Saya mendaftarkan diri sebagai 
wajib pajak di KPP tempat saya 
lahir 

Kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemberitahuan 

Saya menyetorkan kembali surat 
pemberitahuan yang sudah saya 
terima 

Kepatuhan dalam penghitungan 
dan pembayaran pajak terhutang 

Saya mengjitung dan membayar 
pajak terutang 

Kepatuhan dalam pembayaran 
dan tunggakan 

Saya membayar tunggakan 
pembayaran pajak 

Kriteria kepatuhan material Kesesuaian jumlah kewajiban 

pajak yang harus dibayar dengan 

perhitungan sebenarnya 

Jumlah pajak yang saya bayar 
sesuai dengan perhitungan 
sebenernya 

Penghargaan terhadap 
independensi akuntan 
publik/konsultan pajak 

Saya memberikan 

apresiasi/penghargaan terhadap 

indepedensi akuntan 

publik/konsultan pajak 

 

Besar/kecilnya jumlah tunggakan 
pajak 

Jumlah tunggakan pajak yang 
saya bayar sesuai dengan 
perhitungan sebenarnya 

 


