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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian Pajak menurut P. J. A. Andriani dikutip oleh R. Santoso 

Brotodihardjo (2003:1) adalah : 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

atau tidak langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

dalam menyelenggarakan pemerintahan” 

 

Rochmat Soemitro, dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2011:1), yang 

dimaksud dengan pajak adalah: 

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Dari definisi tersebut di atas menurut Mardiasmo (2011:1) dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 
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b. Berdasarkan undang-undang. 

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.1.2  Fungsi Pajak 

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat 

(Mardiasmo, 2011:1), yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Langsung 

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul dan ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak 

tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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2. Menurut Sifatnya 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif 

Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Negara (Pusat) 

Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada 

umumnya. 

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
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b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

Contoh : 

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas 

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan 

Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 

 

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2005:17) didalam perpajakan terdapat 3 sistem 

pemungutan pajak yang dapat dibagi menjadi : 

1. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assessment System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 
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b. Wajib Pajak bersifat pasif 

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.2 Self Assessment System 

2.1.2.1 Pengertian Self Assessment System 

Self assessment system menurut Siti Kurnia (2010:101) adalah: 

“Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang 

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan 

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”. 

Dalam hal ini dikenakan dengan: 

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak 

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos 

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak 
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5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT 

dengan baik dan benar 

Self assessment system menurut Waluyo (2005:50) adalah: 

“Self assesment system adalah pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar”. 

 

2.1.2.2 Ciri-ciri Self Assesment System 

Ciri-ciri self assesment system menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah: 

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban 

perpajakannya sendiri. 

3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi 

Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran 

dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. 

Menurut Early Suandy (2002:95), Dalam rangka melaksanakan Self 

Assessment System ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang 

keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu : 

1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousnessi) 

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung 

membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 
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2. Kejujuran Wajib Pajak 

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan 

sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam 

sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutangnya. 

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness) 

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 

keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) 

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. 

Konsekuensi yang timbul oleh Self Assessment System ini, Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan 

pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana perhitungan, 

pelaporan, serta penyetoran tersebut (Gunadi, 2002:33), antara lain : 

1. Surat Pemberitahuan (SPT) 

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

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). 
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2. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas 

negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

3. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk 

menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar 

tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil. 

5. Surat Keputusan Pembetulan  

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 

surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 

6. Surat Keputusan Keberatan 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungut oleh pihak 

ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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2.1.2.3 Kewajiban Fiskus dan Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak menurut Munawir (2003:4) adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kewajiban Fiskus 

a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu tiga hari 

setelah formulir pendaftaran diterima secara lengkap. 

b. Menerbitkan Surat Keputusan Lebih Bayar (SKPLB) dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan. 

c. Menerbitkan surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak 

dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk penundaan/angsuran SKPKB, SKPKBT 

dan SPT sedangkan untuk pengurangan angsuran dalam waktu 10 

(sepuluh) hari. 

d. Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan keberatan. 

e. Memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda 

dan kenaikan atau sanksi administrasi lainnya maupun pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

penerimaan permohonan. 

f. Merahasiakan data atau informasi mengenai diri atau perusahaan Wajib 

Pajak yang telah disampaikan kepadanya. 

2.  Kewajiban Wajib Pajak 

a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak. 
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b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. 

c. Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar 

d. Mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat 

pada waktunya. 

e. Jika diperiksa harus memberikan keterangan yang diperlukan, 

memperlihatkan / meminjamkan pembukuan / pencatatan dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasuki ruangan, ruang/ 

tempat yang diperlukan. 

 

2.1.2.4 Indikator Self Assessment System 

Adapun indikator dari Self Assessment System menurut Sony Devano 

(2006) adalah: 

a.   Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya 

b.  Wajib pajak  adalah  pihak  yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban 

perpajakannya sendiri 

c.  Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, 

melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang 

pajak sesuai peraturan yang berlaku. 
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2.1.3 Pemeriksaan Pajak 

2.1.3.1   Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak  

Menurut Pasal 1 ayat 25 UU No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum 

perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.” 

 

Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 

199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan dengan PMK-82/PMK.03/2011 

tanggal 3 Mei 2011 pada Pasal 2 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal : 

1. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk 

satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam 

tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17B Undang-undang KUP. 
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2.1.3.2 Jenis Pemeriksaan 

Menurut Erly Suandy (2011:106) Jenis pemeriksaan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap 

Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak yang bersangkutan. 

2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara 

khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. 

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan 

telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, 

yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan 

Wajib Pajak Domisili. 

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 

dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk 

mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. 

 

2.1.3.3 Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan 

Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan diterapkan sebagai berikut (Erly 

Suandy, 2011:107) : 
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1. PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor) harus diselesaikan dalam jangka waktu 

2 (dua) minggu, terhitung sejak saat surat panggilan dikirimkan kepada Wajib 

Pajak. 

2. PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pajak (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) disampaikan kepada Wajib Pajak. 

3. PL (Pemeriksaan Lengkap) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) 

bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 

(Pemeriksaan Lengkap) 

4. PSK terhdap SPT Masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh pengusaha Kena Pajak 

Eksportir Tertentu (PET) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 

6 (enam) hari,terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dan jangka waktu 

tersebut tidak dapat diperpanjang. 

5. PSL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung 

sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Wajib Pajak Lokasi 

diterbitkan, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. 

6. PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, 

terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Wajib Pajak 

Lokasi diterbitkan, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. 
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7. PSL atau PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Tahun Berjalan 

harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, 

dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. 

8. PSL atau PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 

berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor 

Wilayah DJP harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu yang 

tertera pada instruksi Pemeriksaan Khusus tersebut. 

9. PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor 

Wilayah DJP harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu yang 

tertera pada instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut. 

Terhadap pemeriksaan yang jangka waktu penyelesaiannya dapat 

diperpanjang ditetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan 

paling lama: 

1. 3 (tiga) minggu untuk PSK, dan tidak dapat diperpanjang lagi; 

2. 1 (satu) bulan untuk PSL, dan tidak dapat diperpanjang lagi; 

3. 2 (dua) bulan untuk PL, dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulang lagi. 

 

2.1.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak 

A. Norma Pemeriksaan Lapangan  

Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 PMK Nomor : 199/PMK.03/2007 yang 

telah disempurnakan dengan PMK-82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011, dalam 
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hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib : 

a. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan tentang akan dilakukan 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

b.  Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; 

c. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai: 

1. Alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

2. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

pemeriksaan; 

3. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan 

dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 

pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan 

Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

d. Menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 

e. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

f. Memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

h. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 
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i. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

j. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan 

k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

B.   Norma Pemeriksaan Kantor 

Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang 

telah disempurnakan dengan PMK-82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011, dalam 

hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib :  

a. Menyampaikan surat panggilan mengenai akan dilakukan Pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak;  

b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

c. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai: 

1. Alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
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2. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

Pemeriksaan; 

3. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan umtuk dilakukan pembahasan 

dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 

Pemeriksaan Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahsan Akhir Hasil 

Pemeriksaan; 

d. Menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 

e. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

f. Memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

g. Memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

h. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

i. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

j. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan 
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k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

C.   Standar  Pelaksanaan Pemeriksaan 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 yang 

telah disempurnakan dengan PMK-82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 juga di 

atur mengenai standar yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini 

diatur dalam pasal 8 yang meliputi : 

1. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama 

2. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang 

diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, 

permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya 

berkenaan dengan Pemeriksaan 

3. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 

seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim  

5. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4  dapat dibantu 

oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan 

merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari 

instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat 
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Jenderal Pajak sebagai tanaga ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang 

teknologi informasi dan pengacara 

6. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim 

pemeriksa dari instansi lain 

7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak 

atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. 

8. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja. 

9. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan. 

10. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. 

 

2.1.3.5   Pedoman Pemeriksaan Pajak 

Pedoman Pemeriksaan Pajak menurut Liwon Gustiawan (2003:18) 

menyatakan bahwa: 

a. Pedoman umum pemeriksaan pajak meliputi syarat yang harus dimiliki oleh 

pemeriksa pajak dan temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam kertas 

kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak. 

 Syarat tersebut antara lain: 
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1. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki 

keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 

2. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap 

terbuka, sopan, objektif dan menghindarkan dari perbuatan tercela. 

3. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan 

gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib 

pajak. 

b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu 

1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahulukan dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang 

seksama. 

2. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang 

harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamanan, tanya jawab 

dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. 

3. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan 

yang kuat dan berlandaskan ketentuan Perundang-undangan perpajakan. 

c. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak, yaitu : 

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat 

ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat kesimpulan 

pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak 

adanya penyimpangan terhadap perundang-undangan perpajakan dan 

memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. 
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2. Laporan pemeriksaan yang terkait dengan pengungkapan penyimpangan 

surat pemberitahuan harus memperlihatkan kertas kerja pemeriksaan. 

d. Pembuatan Laporan Pemeriksaan 

Laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir 

pelaksanaan pemeriksaan yang berisi semua hasil pelaksanaan pemeriksaan. 

 

2.1.3.6  Indikator Pemeriksaan Pajak 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:18), secara garis besar pemeriksaan 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : 

a. Persiapan Pemeriksaan Pajak 

Persiapan pemeriksaan pajak adalah :  

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum 

melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti 

mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan 

laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan 

pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen 

yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan.” 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak 

terdiri   dari: 

1. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data. 

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak. 

3. Mengidentifikasi masalah. 

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. 

5. Mengidentifikasi masalah. 

6. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. 

7. Menyediakan sarana pemeriksaan. 
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b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah: 

 “Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemeriksa dan meliputi: Memeriksa ditempat wajib pajak, Melakukan 

penilaian atas sistem pengendalian intern, Memutakhirkan ruang 

lingkup dan program pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan atas buku-

buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, Melakukan konfirmasi 

kepada pihak ketiga, Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib 

pajak dan Melakukan sidang penutup (Closing Conference).” 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan 

pajak terdiri dari: 

1. Memeriksa di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan laporan). 

2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern. 

3. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. 

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen. 

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu). 

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. 

7. Melakukan sidang penutup (closing conference). 

c. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak 

Pembuatan laporan pemeriksaan pajak adalah : 

“Laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir tahun Laporan 

Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan 

semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan“. 
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2.1.3.7 Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan 

Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindak 

pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment, merupakan manifestasi 

dari adanya upaya pemberdayaan terhadap Wajib Pajak dalam kaitannya dengan 

kepatuhan, secara sederhana dapat dilihat dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Early Suandy (2011 : 105) 

 Gambar 2.1 

Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Sistem Self Assessment 

Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas 

pelaksanaan sistem self assessment, untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak 

pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berproses secara terpadu, 

Pemberdayaan 

Wajib Pajak 

Pemeriksaan 

Pajak 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Tindakan 

Pengawasan 

Kebijakan Sistem 

Self Assessment 
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sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan 

efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.  

 

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.4.1  Pengertian Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia 

(2010:138) adalah: 

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau 

aturan”. 

Kepatuhan pajak menurut Norman D dalam Siti Kurnia (2010:138) 

adalah : 

“Sebagai 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”. 

 

Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) 

adalah :  

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”. 
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Kepatuhan pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139) 

adalah : 

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan WP dalam 

mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, 

Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, 

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. 

 

2.1.4.2   Macam-macam Kepatuhan 

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) 

adalah : 

1.  Kepatuhan Formal 

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

2.  Kepatuhan Material 

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material 

dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

 

2.1.4.3   Kriteria KepatuhanWajib Pajak 

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah : 

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

tahun terakhir. 
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2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

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 Indikator  Kepatuhan Pajak 

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:139) adalah : 

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan 

2. Menyampaikannya SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 dalam  pasal 1 angka 1  

mendefinisikan pajak yaitu : 

“Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
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Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

 

Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka 

dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan yaitu 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang self assessment 

system dan pemeriksaan pajak.  

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self 

assessment system menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu 

official assessment system. Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak 

tersebut, Wajib Pajak diharapkan menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Terdapat upaya yang dilakukan oleh para Wajib Pajak untuk tidak 

memenuhi kewajiban perpajakanya dikarenakan masih adanya anggapan bahwa 

pembayaran pajak itu sebagai beban  dan tidak diikuti dengan adanya balas jasa 

yang dapat dirasakan secara langsung. Dengan adanya kondisi tersebut, 

pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan menyadari perlu adanya perencanaan 

yang sistematis untuk menyadarkan para wajib pajak agar lebih bersungguh-

sungguh menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan benar. 
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Menurut Simon and Clinton (2004) menyatakan bahwa kepatuhan pajak 

mempengaruhi self assessment system, yaitu: 

“Tax compliance is likely to become even more important with 

developments such as self assessment.” 

Salah satu faktor yang mempengaruhi Self Assesment System adalah 

kepatuhan pajak, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penerapan Self 

Assesment System. 

 Selanjutnya pengaruh yang besar antara variabel implementasi kebijakan 

self assessment dengan dimensinya; organisasi, penafsiran dan aplikasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimensinya kepatuhan formal dan 

kepatuhan material sebesar 0,6757 atau 67,57% (Yulianto, 2009) 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku 

pemungut pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, 

dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. (Siti Kurnia, 2010:244). 

Untuk menghindari penurunan penerimaan dari sektor pajak karena 

terjadinya kecurangan ataupun meloloskan diri dari kewajibannya dapat dilakukan 

intensifikasi dalam pungutan pajak, Intensifikasi dilakukan dengan cara 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan yang meliputi 

verifikasi lapangan dan verifikasi kantor oleh fiskus seperti tertera dalam undang-



40 
 

undang No.16 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Direktur 

Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan 

untuk : 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan / atau  

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

Pengertian Pemeriksaan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

pasal 1 angka 25 yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Sasaran utama dari pemeriksaan pajak adalah wajib pajak yang 

merupakan orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Pada dasarnya pemeriksaan pajak merupakan alat bantu bagi fiskus 

dalam menjalankan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan kejujuran dalam menghitung pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Khadijah, Isa and Jeff  (2011)  menyatakan bahwa pemeriksaan 

pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu : 

“Tax audit, a key feature of the self-assessment system (SAS), may 

have a significant deterrent effect on taxpayers. Previous studies show 

that the audit experience may influence taxpayers’ compliance 

behavior.” 
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Dari penjelasan tersebut pemeriksaan pajak, merupakan kunci dari 

kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan 

terhadap wajib pajak.   

Dwi Rahayu (2011) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan formal dan materil wajib pajak, yaitu: 

“Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal 

pelaporan PPh Pasal 25, pelaporan PPh Pasal 21, penyetoran PPh 

Pasal 25,  penyetoran PPh Pasal 21 dan kepatuhan materil wajib 

pajak.” 
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Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah 

merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan 

akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat 

kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan 

terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai 

sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010). 

Kepatuhan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan 

diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam penghitungan 

dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti 

Kurnia, 2010). 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis menurut Sugiyono (2010:64) adalah : 

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.” 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Penerapan self assessment system dan pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. 

 



43 
 

     

      

    H1 

         

 

   H3  

                                             

 

Gambar 2.3 
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