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Abstract 

The use of social media is considered as an effective and efficient step because it 

is easier to access, fast, and inexpensive to be able to connect with anyone. 

Communication activities through social media is a step taken by a company's 

public relations to reach large numbers of people (mass). Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) as one of the directorates general under the Indonesian Ministry of 

Finance utilizes the phenomenon of the widespread use of social media as a 

means of educating taxpayers and prospective taxpayers to be more familiar with 

taxes. Instagram @ditjenpajakri is the newest social media owned by DJP and 

has a high increase in number of followers every month. This study aims to 

determine the effect of media exposure, knowledge, and perceptions on the 

contents of the Instagram @ditjenpajakri account on tax compliance.The theory 

used in this research is social cognitive theory. The approach taken in this 

research is a quantitative approach with the sample in this study is 100 followers 

of Instagram @ditjenpajakri account by using convenience sampling method. 

Data analysis techniques in this study used descriptive statistics and multiple 

linear regression using SPSS 22. Based on the results of hypothesis testing, media 

exposure, knowledge, and perception have a significant effect on the dependent 

variable, tax compliance, either partially or simultaneously. The results of this 

study show the regression equation 𝑌 = 11,502 + 0,345𝑋1 + 0,215𝑋2 + 0,223𝑋3. 

The analysis can be obtained conclusion that media exposure, knowledge, and 

perceptions on the content of the Instagram @ditjenpajakri account affect tax 

compliance by 30.1%, while 69.9% is influenced by other factors outside this 

study. 
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Pendahuluan 

 Istilah “media sosial” bukan hal yang asing lagi bagi para pengguna 

internet, bahkan kehadiran media sosial dianggap mampu mendobrak kendala 

yang dihadapi oleh media-media mainstream yang sudah lahir sebelumnya seperti 

televisi, radio, dan surat kabar. Pemanfaatan media sosial dinilai sebagai langkah 

yang efektif dan efisien dikarenakan lebih mudah di akses, cepat, dan murah 

untuk dapat terhubung dengan siapapun. Kegiatan komunikasi melalui media 

sosial ini merupakan langkah yang dilakukan oleh public relations suatu 

perusahaan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah yang besar (massa). 

Sebuah studi yang dilakukan Safko (2010) yang dipublikasikan melalui bukunya 

“The Social Media Bible” edisi ke-2 menunjukan fakta menarik tentang 

bagaimana orang memahami media sosial. Studi tersebut menemukan bahwa 

99,1% dari sampel penelitian mengetahui media sosial, dan mereka menyebutkan 

bahwa media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan pribadinya 

Di Indonesia, perkembangan internet mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan. Fakta tersebut juga didukung dengan hasil riset We Are Social dan 

Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 

150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari 

survey sebelumnya di tahun 2018. Sementara pengguna media sosial mobile 

(gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Dalam mengakses 

media, pengguna di Indonesia menghabiskan waktu yang bervariasi. Rata-rata 

waktu akses internet per hari penduduk Indonesia mencapai  8 jam 36 menit. 

Sementara rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui 

perangkat apa pun yaitu 3 jam, 26 menit. Untuk kategori platforms media sosial 

yang paling aktif, persentase pengguna internet di Indonesia yang menggunakan 

Instagram adalah sebanyak 80%, menduduki peringkat ke-empat dari 20 platform 

media sosial yang ada. Instagram merupakan aplikasi photo-sharing yang sedang 

diminati belakangan ini. Instagram memiliki kekuatan di bidang visual dan dinilai 

dapat memberikan stimulus yang lebih terhadap penggunanya.  
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Gambar 1. Platforms Media Sosial Paling Aktif di Indonesia 

Sumber: We Are Social, 2019 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu direktorat jenderal di 

bawah Kementerian Keuangan Indonesia memanfaatkan fenomena maraknya 

penggunaan media sosial sebagai sarana mengedukasi wajib pajak dan calon 

wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya. Instagram 

@ditjenpajakri merupakan media sosial paling baru yang dimiliki DJP jika 

dibandingkan dengan media sosial lainnya. Berdasarkan data statistik dari 

Socialblade, followers akun instagram @ditjenpajakri mengalami peningkatan 

mencapai 2,925 ribu dalam jangka waktu 26 hari terhitung dari tanggal 31 Juli 

sampai 26 Agustus 2019 dengan total 1,167 postingan yang dimiliki. 

Melalui instagram, media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk 

mempersuasi wajib pajak melalui penyampaian pesan yang diunggah. Akun 

instagram @ditjenpajakri telah aktif memposting konten sejak 30 Oktober 2016. 

Dilihat dari Annual Report DJP tahun 2016, besar penerimaan pajak yang didapat 

yaitu sebesar RP1.105,97 triliun atau 81,61% dari target. Dalam waktu satu tahun 

setelah aktif menggunakan media sosial instagram, penerimaan pajak di tahun 

2017 meningkat menjadi Rp1.151,03 triliun atau mencapai 89,67% dari target. 

Kepatuhan membayar pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang 

sangat diperlukan. Jika tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tinggi, maka 



 

4 
 

target yang ditetapkan akan terpenuhi dan pendapatan negara dari sektor pajak 

akan meningkat. Namun, dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung 

dengan adanya upaya yang tepat seperti sosialisasi melalui media sosial secara 

maksimal. Teori kognitif sosial memberikan perspektif yang menarik tentang 

media sosial dengan memusatkan perhatian kita pada bagaimana perilaku 

dipelajari dan diberlakukan. Teori ini berasal dari perspektif pembelajaran sosial 

tentang bagaimana individu belajar dan perilaku berubah, melalui pembelajaran 

observasional dengan memberikan cara baru untuk memahami hubungan antara 

media dan khalayaknya (Bandura, 2001). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh terpaan media akun instagram @ditjenpajakri 

terhadap kepatuhan membayar pajak? 

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pada konten akun instagram 

@ditjenpajakri terhadap kepatuhan membayar pajak? 

3. Apakah terdapat pengaruh persepsi pada konten akun instagram 

@ditjenpajakri terhadap kepatuhan membayar pajak? 

4. Apakah terdapat pengaruh terpaan media, pengetahuan, dan persepsi pada 

konten akun instagram @ditjenpajakri terhadap kepatuhan membayar pajak? 

Kajian Pustaka 

1. Komunikasi 

Shannon dan Weaver dalam (Wiryanto, 2004) mengatakan bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama 

lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, 

tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisa, seni dan teknologi. Menurut Harold 

Lasswell yang dikutip dalam (Mulyana, 2013) menyebutkan bahwa cara yang 

baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan 

sebagai berikut: Who Says, What in, Which Channel, To Whom, With What Effect? 

(siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya). 
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Menurut Effendy (2013) dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan 

Praktek menyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai menginformasikan 

(to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertaint), dan mempengaruhi 

(to influence) (Effendy, 2013). Berdasarkan definisi komunikasi diatas dapat 

dikatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara 

komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) dengan menggunakan suatu 

media atau alat tertentu untuk mendapatkan tanggapan dari penerima pesan. 

Sehingga dalam komunikasi tidak hanya sekedar memberikan informasi, namun 

juga memiliki peran untuk dapat mengubah perilaku khalayak yang dituju. 

2. Media Baru (New Media) 

 Media baru atau new media  adalah perangkat teknologi elektronik yang 

mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi (melalui kabel atau 

satelit), sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi, sistem 

penyajian gambar (dengan menggunakan kombinasi teks dan grafik), dan sistem 

pengendalian oleh computer (McQuail, 2011). Pengertian lain dari new media 

disampaikan oleh Terry Flow dalam (Hastjarjo, 2011), new media merupakan 

bentuk konten media yang menggabungkan dan mengintegrasikan data, teks, 

suara, dan gambar dari semua jenis, disimpan dalam format digital, dan 

didistribusikan melalui jaringan. 

 Menurut Ronald E. Rice dalam Suparno (2016) pada umumnya yang 

dimaksud dengan media baru adalah kombinasi dari: a) teknologi komputer yang 

dapat memproses isi, memperolehnya kembali dan sekaligus menstrukturnya 

sebagai bentuk kegiatan komunikasi; b) jaringan telekomunikasi yang menjadikan 

seseorang dapat mengakses dan tersambung dengan orang-orang yang berbeda-

beda, beragam dan berada pada jarak tertentu; c) digitalisasi terhadap isi media 

yang menjadikan seseorang dapat melakukan transferensi dan presentasi melalui 

berbagai mode seperti teks, audio, video. 

3. Media Sosial 

 Definisi media sosial menurut Boyd dan Ellison dalam (Albarran, 2013) 

yaitu merupakan bentuk media baru, yakni layanan berbasis web yang 
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mengizinkan individu untuk mengkonstruksi profil publik/semi-publik di dalam 

sistem yang terikat, menghubungkan sekelompok pengguna yang saling berbagi 

koneksi, dan melintasi koneksi dengan koneksi lainnya dalam sebuah sistem. 

Tren dalam media sosial adalah 3S, yakni Social, Share, dan Speed. Social 

merupakan bagaimana seseorang terhubung dengan orang lain dan saling berbagi. 

Share yaitu bagaimana orang membagikan pengalaman kepada orang lain melalui 

jejaring sosial dan Speed adalah bagaima jejaring sosial bisa menyebarkan 

informasi dengan cepat (Romli, 2012). 

4. Instagram 

 Instagram merupakan sebuah aplikasi berbasis internet yang digunakan 

untuk mengunggah foto dan video. Semenjak dirilis, Instagram telah memberikan 

cara baru berkomunikasi di jejaring sosial melalui foto. Dalam membagikan foto 

dan video melalui instagram kita dapat menambahkannya dengan berbagai macam 

filter digital dan juga memberikan keteranganfoto atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan caption. Pengguna yang lain dapat memberi like maupun komentar pada 

foto maupun video yang sudah diunggah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk 

komunikasi di instagram melalui kolom komentar.   

Instagram kini menjadi jejaring sosial yang paling banyak digunakan 

untuk mengunggah foto secara digital, menerapkan filter untuk mengedit 

penampilan mereka, dan membagikan foto ke pengguna lain. Instagram telah 

menjadi aplikasi berbagi foto terkemuka untuk perangkat seluler. Instagram yang 

semula hanya platform sosial bagi pengguna untuk berbagi foto pribadi, namun 

kini berkembang pesat menjadi media pemasaran yang dapat bermanfaat juga 

untuk bisnis (Landsverk, 2014) 

5. Teori Kognitif Sosial (Social-Cognitive Theory) 

Menurut Kotler dan Lee dalam Sulaeman (2017), Teori Kognitif Sosial 

memungkinkan seseorang untuk mengadopsi perilaku berdasarkan persepsi bahwa 

manfaat lebih besar daripada biaya dan keyakinan self-efficacy (kemampuan untuk 

melakukan perilaku). Teori kogntif sosial yang merupakan perkembangan teori 

belajar sosial dapat digunakan untuk menjelaskan efek behavioural media massa.  
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Menurut Bandura (2001) dalam karya tulisnya yang berjudul “Social 

Cognitive Theory of Mass Communication”, teori kognitif sosial memberikan 

perspektif yang menarik tentang media sosial dengan memusatkan perhatian kita 

pada bagaimana perilaku dipelajari dan diberlakukan. Teori ini berasal dari 

perspektif pembelajaran sosial tentang bagaimana individu belajar dan perilaku 

berubah, melalui pembelajaran observasional dengan memberikan cara baru untuk 

memahami hubungan antara media dan khalayaknya. 

Teori kognitif sosial juga menerangkan adanya tiga faktor yang saling 

berhubungan satu sama lain yaitu environmental determinants, personal 

determinants, dan behavioral determinants (Bandura, 2001). Berdasarkan konsep 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh yang diberikan 

oleh environmental determinants atau faktor lingungan seperti terpaan media, 

serta personal determinants atau faktor personal yaitu berasal dari internal 

individu, yang dalam konteks ini berupa pengetahuan dan persepsi terhadap 

behavioural determinants atau perilaku berupa kepatuhan membayar pajak. 

Metodologi 

 Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

followers atau pengikut akun instagram @ditjenpajakri. Adapun karakteristik 

dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang telah mengikuti (menjadi 

followers) akun instagram @ditjenpajakri selama minimal tiga bulan, memiliki 

penghasilan, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peneliti 

mengambil sampel sebesar 100 responden yang didapat dari total 146.555 

followers pada tanggal 30 September 2019 dengan menggunakan rumus slovin 

sebagai berikut: 

  
  

       
 

    Besaran sampel 

N = Besaran populasi 

e = Nilai kritis yang diinginkan (presentase kelonggaran ketelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir) (10% = 0,1) 
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 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik survei. 

Dalam melakukan survei, yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian, data yang dihasilkan untuk 

mendapatkan informasi dari responden yang telah ditentukan akan lebih 

terstruktur dan mendetail. Sedangkan penghitungan data akan dilakukan dengan 

menggunakan SPSS.  

Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert dengan skala 1-

4. Alasan menggunakan modifikasi skala likert dengan rentang 1 sampai 4 dalam 

penelitian ini adalah untuk menghindari adanya tendensi efek kecenderungan 

responden memilih jawaban ditengah atau jawaban netral yang dapat 

mempengaruhi keandalan data yang dihasilkan (Hadi, 1991). Dalam menganalisis 

data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner, peneliti menggunakan metode 

analisis regresi linier ganda. Dimana dalam analisis ini, akan diketahui sejauh 

mana pengaruh yang didapat oleh variabel-variabel yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik 

jika model tersebut memenuhi kriteria yang sesuai dengan uji asumsi klasik. 

Sajian Data 

Hasil menunujukan bahwa berdasarkan profil responden, dapat dilihat 

karakteristik responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini berdasarkan 

jenis kelamin yaitu mayoritas perempuan sebesar 52% dan laki-laki sebesar 48%. 

Selanjutnya dilakukan uji t dan uji f atau bisa disebut dengan uji hipotesis. Uji t 
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digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Tabel 1. Hasil Uji Parsial Variabel Terpaan Media (X1) 

                                                              Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 18.603 2.048 9.083 .000 

TERPAAN MEDIA (X1) .704 .134 5.242 .000 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y) 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Dari hasil uji t pertama diketahui bahwa variabel terpaan media 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi (P value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain 

itu hasil pengujian menunjukan t hitung > t tabel dengan nilai 5,242 > 1,983, serta 

nilai koefisien regresi memiliki nilai positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

meningkat terpaan media akun instagram @ditjenpajakri, maka akan semakin 

meningkat pula kepatuhan membayar pajak. 

Tabel 2. Hasil Uji Parsial Variabel Pengetahuan (X2) 

                                                                Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 16.953 2.261 7.499 .000 

PENGETAHUAN (X2) .434 .079 5.473 .000 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y) 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Lalu pada hasil uji t kedua, variabel pengetahuan berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi (P 

value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu hasil pengujian 

menunjukan t hitung > t tabel dengan nilai 5,473 > 1,983, serta nilai koefisien 

regresi memiliki nilai positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat 
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pengetahuan pada konten akun instagram @ditjenpajakri, maka akan semakin 

meningkat pula kepatuhan membayar pajak.  

Tabel 3. Hasil Uji Parsial Variabel Persepsi (X3) 

                                                                 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 12.603 2.885 4.369 .000 

PERSEPSI (X3) .576 .100 5.788 .000 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y) 

                                  Sumber: Data Olahan, 2019. 

Kemudian pada hasil uji t ketiga, variabel pengetahuan berpengaruh 

terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (P value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu hasil 

pengujian menunjukan t hitung > t tabel dengan nilai 5,788 > 1,983, serta nilai 

koefisien regresi memiliki nilai positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

meningkat persepsi pada konten akun instagram @ditjenpajakri, maka akan 

semakin meningkat pula kepatuhan membayar pajak. 

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 499.106 3 166.369 15.216 .000
b
 

Residual 1049.654 96 10.934   

Total 1548.760 99    

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y) 

b. Predictors: (Constant), PERSEPSI (X3), TERPAAN MEDIA (X1), PENGETAHUAN (X2) 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

 Uji F digunakan mengetahui pengaruh secara bersamaa dari semua 

variabel yang sudah ditentukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (P value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu hasil 

pengujian menunjukan f hitung > f tabel dengan nilai 15.216 > 2,70. Sehingga 
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dapat dikatakan bahwa faktor terpaan media, pengetahuan, dan persepsi secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.  

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda 

                                                                     Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.502 2.804  4.103 .000 

TERPAAN MEDIA (X1) .345 .164 .229 2.109 .038 

PENGETAHUAN (X2) .215 .104 .240 2.077 .040 

PERSEPSI (X3) .223 .149 .196 1.496 .138 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y) 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Dari analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa koefisien 

regresi masing-masing variabel independen bernilai positif dengan menunjukan 

persamaan regresi 𝑌 = 11,502 + 0,345𝑋1 + 0,215𝑋2 + 0,223𝑋3. Persamaan regresi 

tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (α) = 11,502, artinya apabila terpaan media, pengetahuan, dan 

persepsi tidak ada atau nilainya adalah nol (0), maka kepatuhan membayar 

pajak nilainya sebesar 11,502. 

2. Nilai koefisien regresi variabel terpaan media (𝛽1) = 0,345, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan satu atau satuan dari variabel terpaan 

media (X1) maka kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik satu atau satuan 

sebesar 0,345 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain yaitu 

pengetahuan (X2) dan persepsi (X3) adalah tetap. Ini berarti bahwa apabila 

terdapat peningkatan terpaan media maka akan meningkatkan kepatuhan 

membayar pajak pada followers akun instagram @ditjenpajakri. 

3. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan (𝛽2) = 0,215, hal ini menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan satu atau satuan dari variabel pengetahuan (X2) 

maka kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik satu atau satuan sebesar 0,215 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain yaitu terpaan media (X1) dan 
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persepsi (X3) adalah tetap. Ini berarti bahwa apabila terdapat peningkatan 

pengetahuan maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada 

followers akun instagram @ditjenpajakri. 

4. Nilai koefisien regresi variabel persepsi (𝛽3) = 0,223, hal ini menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan satu atau satuan dari variabel persepsi (X3) maka 

kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik satu atau satuan sebesar 0,223 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain yaitu terpaan media (X1) dan 

pengetahuan (X2) adalah tetap. Ini berarti bahwa apabila terdapat peningkatan 

persepsi maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada followers 

akun instagram @ditjenpajakri. 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .568
a
 .322 .301 3.307 

a. Predictors: (Constant), PERSEPSI (X3), TERPAAN MEDIA (X1), 

PENGETAHUAN (X2) 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Selanjutnya koefisiensi determinasi adalah sumbangan yang diberikan 

oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, 

nilai koefisien determinasi diperoleh dari Adjusted R square sebesar 0,301 atau 

30,1%. Hal tersebut berarti bahwa kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh 

variabel terpaan media (X1), pengetahuan (X2), dan persepsi (X3) sebesar 30,1% 

dan sisanya yaitu 69,9% (100% - 30,1%) dipengaruhi oleh variabel bebas lain 

yang tidak temasuk dalam penelitian ini. 

Hasil hipotesis dalam penelitian ini seperti dalam pendekatan teori 

kognitif sosial menurut Bandura (2001), tiga faktor yang saling berpengaruh satu 

sama lain yaitu environmental determinants, personal determinants, dan 

behavioral determinants. Teori ini berasal dari perspektif pembelajaran sosial 

tentang bagaimana individu belajar dan perilaku berubah, dengan memberikan 

cara baru untuk memahami hubungan antara media dan khalayaknya.  
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Teori kognitif sosial menekankan aspek kognisi individu dalam 

membentuk perilaku. Aspek kognisi berupa pengetahuan dan persepsi tersebut 

bisa didapat melalui terpaan dari media yang sering khalayak gunakan. Dalam 

penelitian ini, pemberian informasi dalam konten akun instagram @ditjenpajakri 

penting untuk dapat berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu 

merupakan dasar untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam 

keputusan itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem 

dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang (respon) dimana dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Selaras dengan teori kognitif 

sosial, hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor lingkungan (environmental 

determinant) yang berupa terpaan media, dan faktor personal (personal 

determinant) yang berupa pengetahuan dan persepsi, berpengaruh terhadap 

perilaku patuh membayar pajak baik secara parsial maupun simultan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalsis oleh peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Terpaan Media (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak (Y) pada followers akun instagram @ditjenpajakri.  

2. Variabel Pengetahuan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak (Y) pada followers akun instagram @ditjenpajakri.  

3. Variabel Persepsi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak (Y) pada followers akun instagram @ditjenpajakri.  

4. Variabel Terpaan Media (X1), Pengetahuan (X2), dan Persepsi (X3) secara 

simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) pada 

followers akun instagram @ditjenpajakri.  

5. Pengaruh Terpaan Media (X1), Pengetahuan (X2), dan Persepsi (X3) mampu 

menjelaskan variasi perubahan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) pada 

followers akun instagram @ditjenpajakri sebesar 30,1%.  Sedangkan, 69,9% 

dipengaruhi oleh varabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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