
KUESIONER PENELITIAN 
 
 
Kepada Yth: 

Bapak/Ibu 

Di tempat 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim  

Assalamu’alaikum wr. wb 

 Sehubungan dengan tugas menyusun skripsi di Universitas Pasundan Program 

Studi Auntansi Fakultas Ekonomi, dengan judul : “Pengaruh Pengetahuan akan 

Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar 

Pajak”., dengan ini saya : 

Nama            : ………………  

Nrp    :  

Program  : S 1 /Akuntansi 

 

Menyampaikan angket penelitian kepada Bapk/Ibu untuk diisi dengan sebenar-

benarnya. 

 
 
 
 
 

                                                                     Bandung 2014   
 
 

   
   

Hormat saya, 
 

 

          

 



 

PENGETAHUAN AKAN PERATURAN PERPAJAKAN  
Pilihlah satu jawaban yang paling anda anggap sesuai dengan kondisi yang 

Bapak/Ibu rasakan, dengan cara memberi tanda (  ) pada kotak yang tersedia. 
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju 
RR = Ragu-ragu 
TS = Tidak setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Setiap wajib pajak peribadi yang memiliki 
penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  

     

2 Wajib pajak orang peribadi yang telah 
mengetahui haknya sebagai wajib pajak maka 
akan membayar pajaknya 

     

3 Wajib pajak orang peribadi yang telah 
mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak 
maka akan membayar pajaknya 

     

4 Wajib pajak orang peribadi yang telah memahami 
haknya sebagai wajib pajak maka akan 
melaporkan pajaknya 

     

5 Wajib pajak orang peribadi yang telah memahami 
kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan 
melaporkan pajaknya 

     

6 Sebagai wajib pajak orang peribadi, saya 
mengetahui dengan baik sanksi yang akan 
diterima jika tidak membayae pajak 

     

7 Sebagai wajib pajak orang peribadi, saya 
memahami dengan baik sanksi yang akan 
diterima apabila melalaikan kewajiban 
perpajakan saya. 

     

8 Sebagai wajib pajak orang peribadi, saya 
mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak 
Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan 
tarif pajak yang berlaku 

     

9 Sebagai wajib pajak orang peribadi, saya 
memahami dengan baik PKP (Penghasilan Kena 
Pajak) 

     

10 Sebagai wajib pajak orang peribadi, saya 
memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku 

     

11 Saya mengetahui sosialisasi pajak yang dilakukan 
oleh KPP 

     

12 Pengetahuan dan pemahaman saya mengenai      



peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi 
dan pelatihan  

 

KUALITAS PELAYANAN FISKUS 
Pilihlah satu jawaban yang paling anda anggap sesuai dengan kondisi yang 

Bapak/Ibu rasakan, dengan cara memberi tanda (  ) pada kotak yang tersedia. 
 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Fiskus yang memberikan pelayanan pada wajib 
pajak memiliki kompetensi yang baik tentang  
kebijakan perpajakan yang berlaku 

     

2 Motivasi tinggi ditunjukkan oleh fiskus dalam 
memberikan pelayanan kepada wajib pajak orang 
peribadi  

     

3 Fiskus memberikan informasi yang jelas dan tepat 
mengenai Tempat Pelayanan Terpadu bagi wajib 
pajak orang peribadi 

     

4 Sistem informasi perpajakan telah 
dososialisasikan dengan baik oleh fiskus kepada 
wajib pajak orang peribadi  

     

5 Sistem administrasi perpajakan yang dikerjakan 
oleh fiskus memudahkan wajib pajak orang 
peribadi untuk mendapatkan layanan yang cepat 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESADARAN MEMBAYAR PAJAK 
Pilihlah satu jawaban yang paling anda anggap sesuai dengan kondisi yang 

Bapak/Ibu rasakan, dengan cara memberi tanda (  ) pada kotak yang tersedia. 
 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

1 Sebagai wajib pajak, saya sadar betul bahwa 
pajak merupakan sumber penerimaan yang 
penting bagi negara 

     

2 Penundaan pembayaran pajak yang dilakukan 
oleh wajib pajak orang peribadi sangat merugikan 
negara 

     

3 Tindakan mengurangi beban pajak yang dilakukan 
oleh wajib pajak orang peribadi sangat merugikan 
negara 

     

4 Sebagai wajib pajak, saya menyadari bahwa 
pungutan pajak telah ditetapkan dengan undang-
undang 

     

5 Sebagai wajib pajak, saya menyadari bahwa pajak 
dapat dipaksakan bagi semua wajib pajak 

     

6 Menurut saya membayar pajak tidak sesuai 
dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan 
negara 

     

 
 


