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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak 

dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

yaitu: 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2011;1) 

mengemukakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarka Undang-Undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunkanan 
untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

 Definisi tersebut kemudian disempurnakan, Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 

dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment. 

 Selanjutnya menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Mohammad Zain 

(2007; 10), mengemukakan bahwa: 

 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
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umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelanggarakan pemerintah”. 

 
 Yang terakhir menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo 

(2007; 4), mengemukakan bahwa: 

 “Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

 

2.1.2 Ciri-ciri Pajak 

 Berikut terdapat beberapa ciri-ciri pajak menurut para ahli pajak yang 

melekat pada definisi pajak. 

Ciri-ciri pajak menurut Zain (2007; 12) adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (Wajib Pajak membayar Pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak/ administrasi pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib 

Pajak. 
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5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksakanakan kebijakan Negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ regulerend). 

 

Ciri-ciri menurut Mardiasmo (2011; 1) adalah sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.  

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 
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2.1.3 Fungsi Pajak 

 Pajak bagi Negara mempunya fungsi yang sangat penting, karena pajak 

merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda 

pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat 2 fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. 

2. Pajak Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani dan Prof. Dr. Rochmat 

Soemitro dalam Resmi (2008; 3) mengatakan bahwa dalam pajak terkadung 

fungsi diantaranya: 

1. Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Fungsi budgetair yaitu dengan pajak digunakan sebagai alat untuk dapat 

membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu negara. Untuk 

mengoptimalkan fungsi budgetair pajak pemerintah biasanya melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. 

2. Fungsi Regulerend atau Mengatur 

Fungsi regulerend atau mengatur yaitu pajak digunakan sebagai pengatur 

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, 

dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 
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Selain dua fungsi diatas, adapun dua aspek tambahan, yaitu: 

1. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

2. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Dilihat dari beberapa fungsi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pajak mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari tujuan pajak yang merupakan 

tujuan negara. Tujuan pajak yang selaras dengan tujuan negara akan menjadi 

sebuah landasan yang dapat memperkuat tujuan pemerintah dalam memungut 

pajak. 

 

2.1.4 Hukum Pajak 

 Dasar hukum pajak tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 

dasar 1945 menyatakan bahwa: 

“Segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang-undang” 
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 Yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama 

Pemerintah yang dituangkan kedalam bentuk Undang-undang. 

  Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut 

pajak rakyat selaku pembayar pajak (Wajib Pajak). Ada dua macam hukum 

pajak, yaitu: 

1. Hukum pajak materiil. 

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, 

peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak 

(subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakkan (tarif) segala sesuatu tentang 

timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib 

Pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan 

2. Hukum pajak formil. 

Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi 

kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara 

lain: 

a.  Tata cara penyelenggara (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak. 

c. Kewajiban pajak misalnya menyelanggarakan pembukuan/pencatatan, 

dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan 

banding. 
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Contoh: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

 Berdasarkan hukum pajak diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum 

pahak mempunyai kedudukan bagian dari hukum-hukum lain. 

 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2011; 4) 

mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-

hukum sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Hukum Tata Negara 

b. Hukum Tata Usaha (Hukum adiminstratif) 

c. Hukum Pajak 

d. Hukum Pidana 

 

2.1.5 Penggolongan Jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:05) pajak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok: 

1. Menurut Golongan 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Hadiah. 
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b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dapat dilimpahkan ke pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip: 

a. Pajak subjektif adalah yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

 

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, 

Contoh: Pajak Penghasilam, Pajak Pertambahan Niai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
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Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan. 

 

2.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-

asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat 

keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi 

yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. 

Asas-asas pemungutan pajak: 

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari 

negaranya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya 

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku 

bagi Wajib Pajak luar negeri 
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Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith 

dalam Waluyo (2007:13), dinyatakan bahwa pemungut pajak hendaknya 

didasarkan pada: 

1. Equality 

Pemungut pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak 

atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudan 

bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah 

sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. 

2. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3. Convenience 

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib 

Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn. 

4. Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian 

pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 
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2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

1. Kewajiban Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:54) kewajiban wajib pajak dalam memenuhi 

berbangsa dan bernegara dalam pemungutan pajak pajak antara lain: 

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 

b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

e. Menyelanggarakan pembukuan/pencatatan 

f. Jika diperiksa wajib: 

1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerja bebas 

wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dipandang perlu atau memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikut oleh suatu 

kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk 

merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakannya itu 

ditiadakan untuk keperluan pemerintah. 
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2. Hak-hak Wajib Pajak 

 Wajib pajak selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding 

b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 

c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 

d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT 

e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 

pajak 

f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam 

surat ketetapan pajak 

g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 

pembetulan surat keterangan pajak yang salah 

i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya 

j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak 

k. Mengajukan keberatan dan banding. 

 

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Official Assesment System 
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

fiskus 

b. Wajib pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapakan pajak oleh 

fiskus 

2) Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak ada pada wajib 

pajak sendiri 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus da wajib pajak. 

 

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2.1.9.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor 

yang diberukan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 

2.1.9.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 

b. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 

d. Menjaga ketertiban dalam membayarkan pajak dan pengawasan 

administrasi perpajakan. 

 

2.1.9.3 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP 

a. Berdasarkan sistem self assessment setia WP wajib mendaftar diri ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan 

PengamatanPotensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. 
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b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang 

dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan 

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

permiashan penghasilan dan harta. 

c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat 

usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke 

KPP yang wilayah kerjanya meliputi kegiatan usaha dilakukan. 

d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang 

jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kenap Pajak (PTKP) 

setahun, wajib mendaftarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

e. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat 

mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. 

 

2.1.9.4 Tata Cara Pendaftaran NPWP 

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir 

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan: 

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat 

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah 

atau Kepala Desa bagi orang asing. 
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2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :  

1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor 

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; 

2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 

3. Untuk WP Badan :  

1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat 

keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; 

2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor 

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari 

salah seorang pengurus aktif; 

3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang 

berwenang minimal kabupaten 

Lurah atau Kepala Desa. 

1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:  

1. Fotokopi KTP bendaharawan; 

2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. 

2. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:  

1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation; 

2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; 
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3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor 

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari 

salah seorang pengurus joint operation. 

3. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau 

wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat 

keterangan terdaftar. 

4. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan 

surat kuasa khusus. 

2.1.9.5 Wajib Pajak Pindah 

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP 

melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat 

tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru 

dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal 

baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan 

instansi perusahaannya. 

3. Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha 

adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru 

dari Lurah atau Kepala Desa. 
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2.1.9.6 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 

tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 

Pasal 20; 

1. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 

lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan 

terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah 

PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4)Dalam 

hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima 

penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang 
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bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa 

pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan 

tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan 

dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan 

yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan melekat pada subyeknya 

pajak penghasilan termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai 

pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang 

pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

disebut sebagai wajib pajak.  

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut undang-undang 

pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

disebut sebagai wajib pajak. 
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2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

 Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan terhadap 

subyek pajak dalam tahun pajak. Pajak pengasilan dikenakan terhadap subyek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, subyek 

pajak penghasilan meliputi: 

1. Orang pribadi 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggatikan yang 

berhak 

3. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau daerah nama dan dalam bentuk apapun, 

firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap; dan 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (due belas) bulan, dan badan yang tidak 
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didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

2.2.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan dalam Undang-Undang no.28 tahun 2007 pasal 1 pengertian 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.  

  Menurut Undang-Undang penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak (NPWP). 

Sifat dari NPWP adalah seumur hidup dan berlaku untuk Wajib Pajak beserta 

anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi orang pribadi, 

maka kepadanya berlaku kewajiban perpajakan sebagaimana yang terlah 

disebutkan dalam kartu NPWP. Dari peraturan-peraturan tersebut yang disebut 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban 

perpajakan yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar negeri. 

2.2.2.2 Subjek Pajak Orang Pribadi 

  Subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek 

Pajak Luar Negeri. 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di  

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
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b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya 

bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukan dalam 

anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional Negara. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

 

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2.2.2.3 Tidak termasuk Subjek Pajak 

1. Badan perwakilan negara asing; 
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2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

bukan warga Negara Indonesia; dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh pengasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; 

serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat; Indonesia menjadi anggota organisasi 

tersebut; tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat; bukan warga Negara 

Indonesia; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek Pajak Penghasila adalah penghasilan. Menurut pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang no.17 tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajin Pajak baik yang 

berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk 

dikonsumsi atau menambah kekayaa dengan nama dan bentuk apapun. 

 Penghasilan dapat dikelompokan menjadi 5 bagian, yaitu: 
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1. Penghasilan dari pekerjaan (Employment Income) 

2. Penghasilan dari kegiatan (Action Income) 

3. Penghasilan dari Usaha (Bussiness Income) 

4. Penghasilan dari modal (Capital Income) 

5. Penghasilan lain-lain (Other Income) 

 

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan dan Perhitungan 

2.2.4.1 Tarif Pajak Penghasilan 

Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 

Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) 

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi 

No. Jumlah Penghasilan Tarif 

1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 % 

2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 

3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 % 

4. Di atas Rp. 500.000.000,00 30 % 

 

Tarif Tunggal PPh WP Badan dan BUT ; 

Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009 

Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya 

Untuk tahun pajak 2008 dan sebelumnya 

Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi 
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No. Jumlah Penghasilan Tarif 

1. s.d. Rp. 25.000.000,00 5 % 

2. Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 10% 

3. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15 % 

4. Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 25 % 

5. Di atas Rp. 200.000.000,00 35 % 

 

Tarif Progresif PPh WP Badan dan BUT ; 

No. Jumlah Penghasilan Tarif 

1. s.d. Rp. 50.000.000,00 10 % 

2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 

100.000.000,00  

15 % 

3. Di atas Rp. 100.000.000,00 30 % 

 

2.2.4.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penghasilan Tidak kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar 

sebagai berikut: 

a. Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri 

Wajib Pajak Orang Pribadi; 

b. Rp 2.025.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan 

untuk Wajib Pajak yang kawin; 
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c. Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan 

untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami; 

d. Rp 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis 

keturunan lurus anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 

paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga. 

 

2.2.4.3 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

 Pajak penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha 

Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan 

tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh 

Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau 

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi) 

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17 

= (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Pasal 17 

=((Penghasilan Bruto-biaya yang diperkenankan UU PPh) – 
PTKP) x Tarif Pasal 17 



34 
 

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2.2.5.2 Jenis Formulir SPT 

Ada beberapa formulir dalam pelaporan SPT ini, diantaranya adalah : 

a. formulir 1770 

b. formulir 1770S  

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari 

pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari 

Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan 

lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

c. formulir 1770 SS  

Formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan 

jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun. 

d. formulir 1721- A1 dan atau 1721- A2  

Formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari wajib 

pajak yang sudah dipotong oleh pemberi Kerja.Formulir ini dilampirkan 

saat SPT dilaporkan. 

2.2.5.3 Jenis SPT 

a. SPT Masa : adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 

b. SPT Tahunan : adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. 
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2.2.5.4 Pengisian & Penyampaian SPT 

Cara mengisi dan penyampaian SPT adalah : 

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 

2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 

mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa 

Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. 

2.2.5.5 Fungsi SPT 

Funsi SPT adalah : 

a. Wajib Pajak PPh  

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang :  

 Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

 Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; 

 Harta dan kewajiban; 

 Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) 

Masa Pajak. 
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b. Pengusaha Kena Pajak  

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan 

untuk melaporkan tentang :  

 Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

 Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang 

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

c. Pemotong/ Pemungut Pajak  

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 

yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

 

2.3 Kualitas Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler & Keller (2009; 169) menyatakan bahwa,  

“Quality is the totality of features and characteristics of a product or 
service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs”.  
Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari suatu produk atau jasa 

(pelayanan) yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat. 

Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja 

merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan 
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yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi 

untuk terus tumbuh.  

Menurut Garvin dalam Martenson (2007: 39) mengungkapkan, “Kualitas 

adalah suatu kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus 

dikerjakan dengan baik”. 

Menurut keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 dalam 

(Nurul, 2003) tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

kualitas pelayanan yaitu kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan yang 

tranparansi dan akuntable yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi 

dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara 

menyeluruh. 

Penyempurnaan definisi pelayanan publik menurut KEP/25M.PAN/2/2004 

yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan publik sehingga upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik Pasal 1, Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangakaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan perundang-undagan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
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Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg 

PAN) Nomor PER 20/M.PAN/04/2006, memberikan pengertian pelayanan publik 

yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

sesuai dengan hak-hak sipil warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa 

dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelanggara 

pelayanan publik. 

Dalam Perspektif Top Of Management kualitas dipandang lebih 

komphrenhensif dimana bukan hanya sebagai aspek yang ditekankan saja, tetapi 

meliputi proses lingkungan dan sumber daya manusia meskipun tidak ada definisi 

mengenai kualitas yang diterima secara universal, menurut Tjiptono (2007; 3) dari 

definisi-definisi yang ada terdapat beberapa persamaan yaitu dalam elemen-

elemen sebagai berikut: 

a) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

b) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

c) Kualitas merupakan suatu kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas dimasa mendatang). 

Menurut Gaspersz dalam Sinambela dkk (2010; 06) mengemukakan 

bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: 

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan pokok, baik keistimewaan 

lagsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan memberikan kepuasan atau penggunaan produk. 
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b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

 

2.3.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam 

Lupiyoadi  (2001; 148), yaitu: 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan da;am menujukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 

b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memeberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantuk 

dan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri 

dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi dan sopan santun. 

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 
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memahami keinginan pelanngan. Sebagai contoh perusahaan harus 

mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk 

atau jasa sampai pendistribusian yang tepat. 

 

2.3.3 Asas Pelayanan Publik 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan 

Publik, Asas Pelayanan Publik antara lain: 

a. Transparasi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntanbilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

d. Partisipatif 

Mendorongkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 
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e. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama 

golongan, gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

 

2.3.4 Kriteria-kriteria Pelayanan Publik 

Dalam Lembaga Administrasi Negara (2003), kriteria-kriteria pelayanan 

publik antara lain: 

a. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan 

secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

dilaksanakan oleh pelanggan. 

b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan 

menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia 

pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam 

pencatatan data dan tepat waktu. 

c. Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan 

sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya 

apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan. 

d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan 

menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 
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e. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan 

petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak 

hanya pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau 

internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga 

harus diperhatikan. 

f. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak 

antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan 

jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak 

penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika 

layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak 

langsung. 

g. Keterbukaan, yaitu meliputi bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh 

informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan 

lain-lain. 

h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan 

pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang 

berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka 

mengerti. 

i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan 

penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan 

tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan 

kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia. 
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j. Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan 

dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. 

Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

k. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada 

pe;anggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan 

keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial dan 

kepercayaan pada diri sendiri. 

l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa 

yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai 

dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan 

pelanggan dan memberikan perhatian secara personal. 

m. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa 

fasilitas fisi, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal dan fasilitas 

penunjang lainnya. 

n. Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 

o. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara 

wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan 

untuk membayar. 
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Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Pelayanan Publik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahunn 2009 

Tentang Pelayanan Publik, pada pasal 8 ayat 2 penyelenggaraan pelayanan publik 

sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Pelaksanaan pelayanan 

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

c. Pegelolaan informasi 

d. Pengawasan Internal 

e. Penyuluhan kepada masyarakat, dan 

f. Pelayanan konsultasi. 

Menurut Fitzsimmons dalam Sinambela (2006; 07) terdapat lima indikator 

dalam pelayanan publik, yaitu realibility yang ditandai dengan pemberian 

pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang 

memadai sumebr daya manusia dan sumber daya lainnya; responsivness yang 

ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; assurance yag 

ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan 

pelayanan; dan empahty yang ditandai dengan tingkat kemampuan untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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2.4 Kepatuhan Perpajakan 

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan 

Menurut Gunadi (2005; 14) pengertian kepatuhan perpajakan (tax 

compliance) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan 

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

Menurut Numantu dalam Widodo dkk (2010; 68), kepatuhan Wajib Pajak 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kepatuhan formal, berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang 

berlaku. Kepatuhan secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib 

Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam 

menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, 

dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu. 

b. Kepatuhan material, kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu 

pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Kepatuhan 

material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif 

(hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi 

dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat 

diidentifikasi dari kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar 
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dengan perhitungan sebenarnya, pengharapan terhadap independensi 

akuntan publik/ konsultan pajak, dan besar kecilnya tunggakan pajak. 

 

2.4.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 

tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh 

yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahuan dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

b. Dalam tahun terakhir menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih 

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: 

1) Kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak 

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di 

bidang perpajakan dalam jangan waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan  

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar 
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tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian 

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Laporan audit harus: 

1) Disusun dalam bentuk panjang (long form report) 

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal 

Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh adalah bagi Pengusaha Kena 

Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Patuh akan diberikan 

pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai 

berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai masalah yang sama yaitu kualitas 

pelayanan publik dan kepatuhan Wajib pajak diantaranya sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Parameswari (2008) yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

Penerimaan PPh 25 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama”, dimana 

salah satu variabelnya berupa kualitas pelayanan menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap penerimaan PPh 25 pada 

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2008) yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan 

Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama”, dimana 



48 
 

salah satu variabelnya yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap penerimaan Wajib Pajak.  

c. Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2008) yang berjudul “Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan” menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak.  

d. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2011) yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 yang 

Dimoderasi oleh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama 

Se-DKI Jakarta” menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik dan kepatuhan 

Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012) yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

KPP Pratama Blitar” menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 
 
No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

Penelitian 
1. Citra Pinasti 

Parameswari 
(2008) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Pajak dan 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
terhadap 
Penerimaan 
PPh 25 pada 
KPP Pratama 
Jakarta 
Kebayoran 
Lama 

Variabel 
Dependen: 
Penerimaan 
PPh 25 (Y) 
 
Variabel 
Independen: 
1.  Kualitas 

Pelayanan 
Pajak (X1) 

2. Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(X2) 

Kualitas 
pelayanan 
pajak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
penerimaan 
pph 25 

2. Asri Fika 
Agusti  
(2008) 

Pengaruh 
Tingkat 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Badan 
terhadap 
Peningkatam 
Penerimaan 
Pajak yang 
Dimoderasi 
Oleh 
Pemeriksaan 
 

Variabel 
Dependen: 
Penerimaan 
Pajak (Y) 
 
Variabel 
Independen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Badan 
 
Dimoderasi: 
Pemeriksaan 
Pajak  

Tingkat 
kepatuhan 
Wajib Pajak 
berpengaruh 
terhadap 
peningkatan 
penerimaan 
pajak pada 
KPP Jakarta 
Grogol 
Petamburan 

3. Ni Luh 
Supadmi 
(2008) 

Meningkatkan 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Melalui 
Kualitas 
Pelayanan 
 

Variabel 
Dependen: 
Kualitas 
Pelayanan 
 
Variabel 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak  

Untuk 
meningkatkan 
kepatuhan 
Wajib Pajak 
dalam 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakannya 
kualitas 
pelayanan 
harus 
ditingkatkan 
oleh aparat 
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pajak. 
4. Nur Fuji 

Astuty 
(2011) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
terhadap 
Penerimaan 
PPh Pasal 25 
yang 
Dimoderasi 
oleh Tingkat 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Badan pada 
KPP Pratama 
se-DKI 
Jakarta. 

Variabel 
Dependen: 
Penerimaan 
PPh Pasal 25 
 
Variabel 
Independen: 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
 
Dimoderasi: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Badan 

Secara 
Simultan 
kualitas 
pelayan publik 
dan tingkat 
kepatuhan 
wajib pajak 
badan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penerimaan 
PPh Pasal 25. 
 

5. Firman 
Wahyudi 
Kurnia Putra 
(2012) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
pada KPP 
Pratama 
Blitar. 

Variabel 
Dependen: 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
 
Variabel 
Independen: 
Kualitas 
Pelayanan. 

Kualitas 
pelayanan 
berpengaruh 
terhadap 
kepatuhan 
Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
pada Kantor 
Pelayanan 
Pajak Pratama 
Blitar. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi 

Standar kualitas pelayanan pada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila 

petugas menjalani tugasnya secara profesional. Maka kantor-kantor pelayanan 

pajak harus melakukan segala cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga 

dapat meningkatkan pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan 

meningkatkan pula penerimaan pajak, karena setiap Wajib Pajak memiliki 
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persepsi masing-masing dalam menentukan apakah kualitass pelayanan pada 

KPP yang bersangkutan baik atau tidak. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas pada kantor-kantor pelayanan 

pajak mengenai pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. 

2.6.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari kemauan dan kepatuhan 

Wajib Pajak. Dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi diharapkan 

penerimaan pajak akan meningkat. Sedangkan cara efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi agar Wajib Pajak 

mengetahui dan memahami cara-cara untuk membayar pajak. Sosialisasi tersebut 

dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan seminar ataupun pembagian 

brosur yang disampaikan dengan lebih menarik dan komunikatif agar masyarakat 

mudah memahami tujuan dari sosialisasi tersebut. Sehingga dari sosialisasi 

tersebut diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk melakukan kewajibannya 

sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pajak. 

Dari uraian kerangka pemikiran diatas dapat disajikan skema model 

pemikiran mengenai dua faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak 

yang akan penulis teliti. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Dari skema model kerangka pemikiran pada gambar 2.2 dapat dijelaskan 

bahwa terdapat dua faktor yang merupakan variabel-variabel yang dapat 

dipengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib 

Pajak Pribadi serta kualitas pelayanan publik yang baik akan membantu dalam 

meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

Ho1      :  Kualitas pelayanan publik tidak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Ha1      : Kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Ho2      :  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  tidak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Ha2      : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  berpengaruh positif 

terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Kualitas Pelayanan 
Publik (X1) 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (X2) 

Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang 

Pribadi (Y) 
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2. Secara Simultan (bersama-sama) 

Ho3      :  Kualitas pelayanan publik dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi  secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Ha3      : Kualitas pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

 


