
 

 

PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG 

PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, 

DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK 

(Studi Empiris pada WP OP KPP Pratama Semarang  Candisari) 
 

Skripsi 
 
 

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana 
 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam 
 

Sultan Agung Semarang 
 

 

Disusun oleh : 

 
Ismi Yulianda Choirinnisa 

NIM: 31401405838 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI  AKUNTANSI 

SEMARANG 

2016 



ii 
 

 

 
 

 



iii 
 

 

 
 

 



iv 
 

 

 
 

 



v 
 

 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

MOTTO


“....Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 

yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap....” 

(QS. Al Insyirah : 6-8) 

 

 

 

 

“Jangan pernah putus asa meski kenyataan tak seindah harapan. Tuhan punya 

banyak rencana indah. Jauh lebih indah.” 

(Penulis) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk Papa, Mama, 

Kakak, Adik, Mas Iwan serta seluruh keluarga besar 

dan sahabat-sahabat tersayang yang telah dan akan 

terus menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. 
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ABSTRAK 

 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui 

pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kecerdasan spritual, 

sanksi pajak dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dengan cara kuesioner yang diambil dari sampel responden wajib pajak 

daerah KPP Semarang Candisari. 

Hasil Uji statistik secara simultan menunjukan F sebesar 49,367 dengan 

signifikansi 0,000. Hal tersebut berarti bahwa zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, kecerdasan spiritual, dan sanksi pajak berimplikasi secara 

simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil uji t menunjukan 

bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan t sebesar 4.000 

dengan signifikan 0,000. Sedangkan Kecerdasan Spiritual secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan t sebesar 3.245 

dengan signifikan 0,002. Dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan t sebesar 3,484 dengan signifikan 0,001. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Zakat Sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, dan Sanksi Pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This study aims to provide empirical evidence and determine the effect of 

Zakat as a deduction from taxable income, spiritual intelligence, tax penalties 

taking into account the data collected. 

The data used in this research is primary data obtained by means of a 

questionnaire that was taken from a sample of respondents taxpayer Candisari 

Semarang KPP area. 

Statistical test results showed F simultaneously at 49.367 with a 

significance of 0.000. This means that the charity as a tax reduction, spiritual 

intelligence, and sanctions against tax implications simultaneously Taxpayer 

Compliance. While the t test results showed that the Zakat as a reduction of 

income tax partially significant effect on Taxpayer Compliance with t of 4,000 to 

0,000 significant. While the Spiritual Intelligence is partially significant effect on 

Taxpayer Compliance with t for 3,245 to 0,002 significant. And Tax Sanctions 

partially significant effect on Taxpayer Compliance with significant t at 3,484 

with 0,001. 

The test results showed that the Alms For Reducing taxable income, 

Spiritual Intelligence and Tax Sanctions positive significant effect on the 

Taxpayer Compliance. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, Dan Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candisari ) ” dengan baik. 

Penulis menyadari dalam proses sampai selesainya penulisan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini atas segala 

bantuan, dukungan, dan nasihat yang telah diberikan sehingga laporan penelitian 

ini dapat terselesaikan, dengan tulus dan segenap kerendahan hati penulis ingin 

menyampaikan  terimakasih kepada: 

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kesempatan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, Msi Akt selaku Ketua Program Studi Akuntasi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan kesempatan penulisan skripsi ini. 
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4. Bapak Zainal Alim Adiwijaya, SE, Msi selaku dosen pembimbing yang 

banyak memberikan saran, bimbingan, motivasi, serta meluangkan 

waktunya untuk konsultasi sehingga skripsi ini dapat selesai. 

5. Papa dan mama tersayang yang tak pernah menuntut apapun, namun selalu 

memberikan pengorbanan, cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan dan 

motivasi baik moril maupun materiil yang tidak pernah putus. Semoga 

penulis dapat selalu memberikan yang terbaik dan menjadi anak sholehah 

untuk papa dan mama. 

6. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Kakak, adik, beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, 

memberi semangat, dan memberi motivasi. 
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penulis, memberikan nasehat, semangat, kasih sayang di sela-sela 

kesibukannya. 
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semua kegilaan skripsi ini. I love you to the moon and back! 



x 
 

 

 
 

 


