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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Al-Insyiroh: 6-8) 

“Intelligence plus character – that is the goal of true education.” 

(Martin Luther King Jr) 

 

Pra Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Kedua Orangtua tercinta  

 Keluarga tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

 

             Perekonomian di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan kesetaraan 

yang adil dan makmur bagi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur.  

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh para wajib pajak sendiri yang tidak patuh dalam 

membayar pajak. Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber 

utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

        Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam sepuluh 

tahun berturut-turut menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang 

rendah. Penelitian yang mengenai kepatuhan perpajakan saat ini lebih 

menekankan pentingnya dampak dari faktor nonekonomi pada kepatuhan pajak. 

Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah 

religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014).  

            Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi 

(2016) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Seto 

Widagsono (2017) membuktikan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak 

patuh terhadap pajak dan wajib pajak berpikir bahwasanya membayar atau tidak 

membayar pajak tidak memiliki pengaruh untuk akhiratnya, dan sebaliknya. 
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            Berdasarkan fenomena kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Semarang, 

masih sedikitnya wajib pajak yang patuh dalam membayar kewajibannya serta 

research gap yang dikemukakan diatas ditemukan masalah “ masih adanya 

ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh religiusitas 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” karena itu adanya penambahan 

variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan, penghasilan, dan umur  diharapkan 

menghasilkan hasil yang optimal. 

             Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di 

Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan 

kuesioner ke objek yang ditemui pada saat itu. Jumlah sampel yang diambil 

sebanyak 100 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. 
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pihak yang telah memberi bantuan, arahan, bimbingan yang sangat bermanfaat, 

dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali. 

3. Bapak Judi Budiman, MSc, SE, Akt, CA, ACPA, BKP selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil 

maksimal. 

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat 



 

xiii 
 

bermanfaat bagi peneliti. 

5. Seluruh Staf Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Univerrsitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan dalam 

penyusunan Pra Skripsi ini. 

6. Orang tua saya dan keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, 

motivasi, dukungan dan memenuhi kebutuhan selama berkuliah di 

Universitas Islam Sultan Agung serta yang paling penting selalu mendoakan 

saya yang terbaik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, 

dan kesehatan untuk mereka. 

7. Semua sahabat saya yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan 

mengingatkan saya saat berada dalam titik jenuh dan kemalasan. 

8. Teman-teman satu bimbingan yang selalu mendukung, yang telah 

memberikan semangat saya. 

9. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan, masukan, dukungan, dan 

menerima keluh dan kesahku dalam penyusunan Pra Skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan pra skripsi ini masih 
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