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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah sebagai

berikut :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyebutkan bahwa pajak adalah sebagai

berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum."

Menurut Rahayu (2013:22) menyebutkan bahwa pengertian pajak adalah

sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak membayarnya menurut peraturan-pertauran dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
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Menurut Diana Sari (2013:34) menyebutkan bahwa pajak adalah sebagai

berikut :

"Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
normanorma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa
adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam
hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran negara."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak

adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan

atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan

pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan sumber penerimaan

negara yang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut Diana Sari (2013:37) pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu

sebegai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya

dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan

negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
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pembangunan,negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin

meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan)

misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah

bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan

fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Selain dua fungsi pajak di atas, menurut Diana Sari (2013:38) pajak juga

memiliki fungsi lain yaitu sebagai berikut :

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.
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2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mebiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada

masyarakat pembayar pajak.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Diana Sari (2013:43) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga

golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan subyek pajak

dan besarannya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak

Penghasilan.

b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek

pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan,

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban

membayar. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Pembebanannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh

wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut

pemerintah dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
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b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu

peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat

melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contoh : PPN dan

PPnBm, Bea Materai.

3. Menurut Kewenangannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola

oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh,

Bea Materai, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk

membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi

menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.
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2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Diana Sari (2013:78) sistem  perpajakan dapat disebut sebagai

metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib

pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada 2 sistem pemungutan pajak, yaitu

sebagai beirkut :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan

besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-

cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak dari

fiskus

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan)sendiri
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besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan

yang telah di tetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-ciri :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri

b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sistem self assesment ini dalam pelaksanaanya didukung oleh with holding

system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan (menghitung dan menentapkan) besarnya pajak yang terhitung oleh

wajib pajak.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009:7) menyebutkan bahwa pengetahun perpajakan

adalah sebagai berikut :

"Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib
pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk
menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajibannya dibidang perpajakan."

Menurut Resmi (2009:22) menyebutkan bahwa pengetahun perpajakan

adalah sebagai berikut :

"Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan
pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi
tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
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pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau
pelaporan SPT."

Menurut Supramono (2010:139) menyebutkan bahwa pengetahun

perpajakan adalah sebagai berikut :

"Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang
menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan,
apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara
menghitungnya."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan perpajakan segala informasi yang dimiliki wajib pajak yang

digunakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang diatur sesuai dengan

undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Harahap (2004:44) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

pengetahuan pajak diantaranya yaitu :

1. Umur

Umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan dalam penelitian-

penelitian epidemiologi yang merupakan salah satu hal yang

mempengaruhi pengetahuan. Umur adalah lamanya waktu hidup seseorang

dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan sampai berulang tahun yang

terakhir. Masa menopause merupakan masa peralihan dari masa haid

sampai masa berhentinya haid, berlangsung antara usia 30-46 tahun.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih

menerima ide-ide dan teknologi baru. Pendidikan juga merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Karena dapat
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membuat seseorang untuk lebih mudah mengambil keputusan dan

bertindak.

3. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari artinya makin cocok jenis pekerjaan yang diemban, makin tinggi pula

tingkat kepuasan yang diperoleh.

Menurut Notoatmodjo (2007:37) menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor

yang mempengaruhi pengetahuan pajak diantaranya yaitu :

1. Faktor Internal:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan

yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan.

Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan lain, bahwa pendidikan

sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan

didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

b. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang

tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi

didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin

seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Suatu objek

psikologis cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut

untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah
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meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah

terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang

melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan

lama membekas.

d. Usia

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang

tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi

kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih

dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal

ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua

seseorang maka makin kondusif dalam menggunakan koping terhadap

masalah yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuahan primer ataupun sekunder, keluarga

dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan

keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi

kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat

disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan

seseorang tentang berbagai hal.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai

pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal
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memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap

hal tersebut. Pesan-pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut

apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk

menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang

berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media

masa.

c. Kebudayaan/Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh

besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah

mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka

sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau

sikap seseorang.

2.1.2.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:31) menyebutkan bahwa indikator pengetahuan

perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi

undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib

pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara

lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur

Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
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2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self

assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus dibayar.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurmatu (2005:103) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak

adalah sebagai berikut :

"Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap

pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat

untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar."
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Menurut Nasution (2006:7) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak

adalah sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan
mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah
melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku."

Menurut Suandy (2011:128) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak

adalah sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri,

menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui,

mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta

memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban perpajaknya.

2.1.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mangkoesoebroto (2010:52) menyebutkan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi mudah bagi pemerintah

untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antara biaya

dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintahan.

2. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan

pengisisan formulis pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.

3. Sistem yang berlaku terutama sistem pajak yang adil dan sistem

administrasi yang mudah dan sederhana.
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2.1.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Irianto (2010:36) menyebutkan bahwa indikator kesadaran wajib

pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan negara.

Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena

merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak sangat merugikan negara.

Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada

kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya

pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat

dipaksakan.

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki

landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga

negara.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai

berikut :
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"Orang Pribadi atau Badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi

adalah sebagai berikut :

"Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki

penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak."

2.1.4.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Direktorak Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003

Pasal 1, menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. Menurut

Rahman (2010:32) menyebutkan bahwa pengertian kepatuhan perpajakan adalah

sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya."
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Menurut Hamonangan dan Mukhlis (2012:84) menyebutkan bahwa

pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang

berlaku."

Menurut Rahayu (2013:139) menyebutkan bahwa pengertian kepatuhan

perpajakan adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
Negara."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan seorang wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku disuatu daerah dimana ia tinggal dan menetap.

2.1.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003

tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam

dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.
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3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam

hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis

pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba

rugi fiskal.

2.1.4.4 Kewajiban Untuk Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007:37) wajib pajak memiliki kewajiban sebagai

berikut :

1. WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan

2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP

3. Batas Waktu penyampaian

a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak

b. Surat Pemberitahuan Tahunan = 3 bulan setelah akhir tahun pajak

4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis

5. Pelanggaran batas waktu = Surat teguran

6. Surat pemberitahuan harus

a. Harus ditandatangani

b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa kewajiban- kewajiban

wajib pajak adalah sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya.

b. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta

menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya.

c. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti

pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan,

dalam hal wajib pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh

pengurus atau direksi.

d. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib

Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

e. SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca

dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi wajib pajak yang

melakukan pembukuan.

f. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas

jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal wajib pajak membetulkan

sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

g. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya

terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah

pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan

sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan

dengan Pasal 38 kepada pemeriksa pajak.
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h. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

i. Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT

Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak,

j. Melunasi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat

ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan,

surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak

tanggal diterbitkan.

k. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat

lain yang ditunjuk oleh Menteri,

l. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi

wajib pajak yang melakkukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di

Indonesia.

m. Melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Netto,

n. Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, di Indonesia selama

10 tahun.
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o. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus dengan

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan

usaha yang sebenarnya.

p. Meminta persetujuan kepala KPP atas perubahan terhadap metode

pembukan dan/atau tahun buku,

q. Untuk wajib pajak yang diperiksa: memperlihatkan dan/atau

meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh,kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang

terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; memberikan keterangan yang diperlukan. Meskipun Wajib

Pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan.

r. Wakil sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2007 bertanggungjawab secara pribadi dan/atau renteng

atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat dibuktikan,

s. Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam UU PPN

bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak

dapat menunjukan bukti pembayaran pajak.

2.1.4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:140) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

b. Pelayanan pada wajib pajak
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c. Penegakkan hukum perpajakan

d. Tarif pajak

Dijelaskan kembali bahwa sistem perpajakan yang simplifying sangat

penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan

keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap

ketidakpatuhan wajib pajak.

2.1.4.6 Indiaktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo dkk (2010:68) membagi kepatuhan wajib pajak dibagi

menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan

secara formal 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.

2. 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 perjajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa

Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari

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

indepedensi konsultan pajak, dan besar kecilnya tunggakan pajak.

Menurut Rahayu (2013:138) membagi dua macam kepatuhan yaitu sebagai

berikut :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan  yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting selain

penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak wajib pajak sangat penting bagi negara untuk

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan

rakyat. Karena pajak mempunyai fungsi sebagai bugdetair yang artinya pajak

merupakan sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
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dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu

pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Diana Sari,

2013:34).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan

pajak. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus

maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2013:138). Kepatuhan perpajakan

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2013:139). Sedangkan

menurut menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 Pasal

1 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai

wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut

tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Kepatuhan wajib pajak

dalam penelitian ini diukur melaui indikator kepatuhan formal dan kepatuhan

material.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak diantaranya dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dan

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan

pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar

untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang

perpajakan (Carolina, 2009:7). Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini

diukur melalui indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara
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perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai

sistem perpajakan (Rahayu, 2013:140). Selain itu kesadaran wajib pajak artinya

wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti

mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak

terutangnya (Suandy, 2011:128). Kesadaran wajib pajak dalam peneltiian ini

diukur melalui indikator kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi

dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran

pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran

bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Irianto,

2010:36). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud

menggambarkannya dalam sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur

pemikiran peneliti yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Pengetahuan Perpajakan
(X1)

1. Pengetahuan mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai fungsi
perpajakan.

3. Pengetahuan mengenai sistem
perpajakan.

(Rahayu, 2013:31)

Kesadaran Wjaib Pajak
(X2)

1. Kesadaran bahwa pajak
merupakan bentuk partisipasi
dalam menunjang pembangunan
negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan
pembayaran pajak dan
pengurangan beban pajak sangat
merugikan negara.

3. kesadaran bahwa pajak ditetapkan
dengan undang-undang dan dapat
dipaksakan.

(Irianto, 2010:36)

Kepatuhan Wajib Pajak OP
(Y)

1. Kepatuhan Formal.

2. Kepatuhan Material.

(Rahayu, 2013:139)
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2.2.1 Review Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Dewantara

(2017)

Pengaruh pengetahuan
perpajakan dan tingkat
kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengetahuan perpajakan dan tingkat
kesadaran wajib pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Lianty dkk

(2017)

Pengaruh pengetahuan
perpajakan, sosialisasi
perpajakan, dan pelayanan
fiskus terhadap kepatuhan
wajib pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengetahuan perpajakan dan pelayanan
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, sedangkan sosialisasi
perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

3. Salmah

(2018)

Pengaruh pengetahuan
dan kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib
pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengetahuan wajib pajak dan kesadaran
wajib pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

4. Siregar

(2017)

Pengaruh kesadaran wajib
pajak dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukan bahwa
kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.

5. Jotopurnomo

dan

Mangoting

(2013)

Pengaruh kesadaran wajib
pajak, kualitas pelayanan
fiskus, sanksi perpajakan,
lingkungan wajib pajak
berada terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukan bahwa
kesadaran Wajib pajak, kualitas
pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan
lingkungan wajib pajak berada
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan segala informasi yang dimiliki wajib pajak yang

digunakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang diatur sesuai dengan

undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Kualitas

pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban

dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.
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Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap

pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan

perpajakan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan

pemerintah dan pembangunan nasional (Rahayu, 2013:41). Artinya, tingginya

pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka kan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Jadi

semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang

terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pengetehauan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban

perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak,

paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam
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masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal

maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2013:42). Artinya, tingginya

kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan berdampak terhadap meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Jadi semakin

tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

H2 : Pengetehauan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan

pajak. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus

maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2013:138). Kepatuhan wajib pajak

adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,

tercermin dalam situasi dimana  wajib pajak paham atau berusaha untuk

memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang

dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Rahayu,

2013:139).
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Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya

pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kualitas pengetahuan yang

semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui

adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal

maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan

secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang

kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam

menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan

nasional (Rahayu, 2013:41). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang

sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak

yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam

masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal

maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2013:42). Jadi semakin tinggi

pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Pengetehauan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.


