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Lampiran 1 

 

KUESIONER 

 

Data Responden 

1. Umur  :.........tahun 

2. Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu) 

3. Pendidikan Terakhir :............................................................................................. 

 Jurusan.................................................................................. 

4. Pendidikan informal dibidang perpajakan (brevet, kursus, pelatihan, seminar, 

atau workshop): 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. Lama bekerja .................................................................................................... 

6. Apakah anda pernah mengisi SPT? 

Pernah/Tidak    (coret yang tidak perlu) 

7. Dalam 2 tahun terakkhir apakah perusahaan anda pernah keterlambatan dalam 

hal pembayaran pajak? 

Pernah/Tidak    (coret yang tidak perlu) 

8. Dalam 2 tahun terakhir apakah perusahaan anda pernah dikenakan 

denda/sanksi pajak? 

Pernah/Tidak    (coret yang tidak perlu) 

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban 

pernyataan kuesioner. Tiap pernyataan hanya boleh satu jawaban. 

 

*skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan 1-14 adalah sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju Netral Setuju  Sangat 

Setuju 
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A. Keadilan Umum (General Fairness) 

Keadilan umum berkaitan dengan keadilan menyuruh tentang penerapan 

sistem perpajakan yang ada di Indonesia. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Untuk rata-rata Wajib Pajak 

perusahaan kami menganggap 

sistem pajak penghasilan di 

Indonesia diatur secara adil. 

     

2 Untuk saya pribadi, saya percaya 

bahwa sistem pajak penghasilan 

di Indonesia diatur secara adil. 

     

3 Secara umum, perusahaan kami 

percaya bahwa cara pembebanan 

pajak penghasilan 

didistribusikan secara adil 

kepada setiap Wajib pajak. 

     

4 Secara umum, perusahaan kami 

merasa pajak penghasilan yang 

dibebankan pada perusahaan 

kami secara adil. 

     

5 Secara umum, pembebanan 

pajak penghasilan 

didistribusikan secara adil pada 

setiap Wajib Pajak. 

     

 

B. Timbal Balik Dengan Pemerintah (Exchange with Government) 

Timbal balik pemerintah ini berkaitan dengan timbal balik yang secara 

tidak langsung didapat wajib pajak badan dari pemerintah atas pajak badan 

yang sudah dibayarkan. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

6 Perusahaan kami menerima 

nilai manfaat yang sesuai dan 

adil dari pemerintah atas 

pembayaran pajak 

penghasilan, contohnya 

infrastruktur, kemudahan 

menjalankan aktivitas 

perusahaan terkait dengan 

regulasi dan birokasi, fasilitas-

fasilitas umum. 
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7 Pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan 

kami terlalu tinggi jika 

mempertimbangkan manfaat 

yang diberikan oleh 

pemerintah. 

     

8 Manfaat yang perusahaan 

kami terima dari pemerintah 

sebagai timbal balik atas 

pembayaran pajak penghasilan 

yang kami bayar telah sesuai 

atau adil. 

     

 

C. Kepentingan Pribadi (Self Interes) 

Kepentingan pribadi berkaitan dengan wajib pajak yang membandingkan 

beban pajak yang dia bayar dengan beban pajak wajib pajak lain. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

9 Hukum perpajakan (khususnya 

pajak penghasilan) yang berlaku 

saat ini mengharuskan 

perusahaan kami untuk 

membayar lebih besar daripada 

pembagian pajak penghasilan 

yang sesuai atau adil. 

     

10 Dibandingkan dengan 

Wajib Pajak 

lain,perusahaan kami 

membayar pajak 

penghasilan lebih 

sedikitdaripada pembagian 

pajak penghasilan yang 

sesuai atau adil.  

     

11 Dibanding dengan jumlah 

yang dibayarkan oleh 

Wajib Pajak yang lebih 

besar, perusahaan kami 

membayar penghasilan 

lebih besar daripada 

pembagian pajak 

penghasilan yang sesuai 

atau adil. 
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D. Ketentuan-Ketentuan Khusus (Special Provisions) 

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan atau peraturan 

tentang perpajakan yang tidak memihak Wajib Pajak tertentu. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

12 Ketentuan-ketentuan khusus 

yang hanya diberikan untuk 

Wajib Pajak tertentu adalah 

tidak adil. 

     

13 Beberapa pengurangan pajak 

berdasarkan peraturan yang 

berlaku tidak adil, karena hanya 

dapat digunakan oleh Wajib 

Pajak besar. 

     

14 Wajib Pajak yang memiliki 

penghasilan yang sama dengan 

perusahaan kammi, harus 

membayar pajak penghasilan 

dengan jumlah yang sama. Pajak 

penghasilan tersebut dikenakan 

dengan mengabaikan investasi 

apa saja yang mereka buat, 

berapa banyak tanggungan yang 

mereka miliki, atau apa saja 
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yang menjadi kewajiban 

keuangan lainnya. 

 

*Skala yang digunakan dalam menjawab pewrnyataan 15-18  adalah sebagai 

berikut: 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak 

Adil 

Tidak Adil Netral Adil Sangat Adil 

 

E. Struktur Tarif Pajak (Tax Rate Structure) 

Struktur tarif pajak berkaitan dengan tarif pajak yang paling disukai Wajib 

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

15 Penerimaan penghasilan tinggi 

memiliki suatu kemampuan 

untuk membayar pajak 

penghasilan lebih besar, 

sehingga wajar apabila mereka 

membayar pajak lebih tbesar 

daripada yang dikenakan kepada 

penerima panghasilan rendah. 

     

16 Wajar jika penerima penghasilan 

tinggi dikenakan pajak secara 

proporsional dibandingkan 
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penerima penghasilan rendah. 

17 Tarif pajak yang adil berarti 

harus sama setiap Wajib Pajak 

     

18 Pengenaan tarif 25% untuk 

setiap Wajib Pajak Badan adalah 

adil. 

     

 


