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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perpajakan 

2.1.1  Pengertian Perpajakan 

 Menurut Waluyo (2008:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum  (Undang-Undang)  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  

yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya adalah  untuk  

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

 

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli menurut  

Muljono  (2010:1),  pengertian  pajak  adalah sebagai berikut: 

“Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-

undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal 

(kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan 

Akuntan Indonesia. 2013:1)  adalah sebagai berikut:  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam 

berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 
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2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai publik investment. 

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

2.1.2  Fungsi Pajak 

Berdasarkan  definisi  pajak  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya, secara 

implisit  terlihat  ada  dua  fungsi  pajak  berdasarkan  Mardiasmo (2009:1), 

yaitu: 

a.  Fungsi Penerimaan (Budgetary) 

Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai 

pengeluaran pengeluarannya. 

b.  Fungsi Mengatur (Regulatory) 

Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan 

pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Contoh:  pajak  yang 
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tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi 

minuman keras, pajak  yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang 

mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk 

ekspor  sebesar   0%,  untuk mendorong  ekspor  produk  indonesia  di 

pasaran dunia. 

 

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam  memungut  pajak  dikenal  beberapa  asas  pemungutan perpajakan 

yaitu (Mardiasmo, 2009:7): 

a.  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  dari  luar  negeri.  Asas  ini  berlaku  untuk 

wajib pajak dalam negeri. 

b.  Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c.  Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 
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2.1.4  Jenis Pajak 

Suandy (2008:37) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut  sifat, golongan dan lembaga 

pemungutnya. 

1. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif adalah pajak yang  berpangkal  atau  berdasarkan 

pada  subjeknya,  dalam  arti  memperhatikan  keadaan  diri  wajib 

pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b.  Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan  keadaan  diri  wajib  pajak.  Contoh:  Pajak 

Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah 

(PPnBM). 

2.  Menurut golongannya 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri  oleh  Wajib  pajak dan  tidak  dapat  dibebankan  atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

3.  Menurut lembaga pemungutnya 

a.  Pajak  pusat  adalah  pajak  yang  wewenang  pemungutannya  ada 

pada pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai 

pengeluaran  negara, dimana  pelaksanaannya  dilakukan  oleh 
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Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang  wewenang pemungutannya ada 

pada  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk  membiayai 

pengeluaran  daerah,  dimana  pelaksanaannya  dilakukan  oleh 

Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

1. Pajak Provinsi 

Contoh  :  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Kendaraan  di Atas 

Air,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  dan Kendaraan 

di Atas Air. 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

Contoh  :  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. 

 

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Siti Resmi, 2009:9): 

a.  Stelsel Pajak 

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan: 

1.  Stelsel Nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga  pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir tahun  
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pajak yakni  setelah  penghasilan  yang  sesungguhnya  telah dapat 

diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis. 

Kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2.  Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan  pajak  berdasarkan  pada  suatu  anggapan  yang diatur 

oleh  undang-undang,  sebagai  contoh  penghasilan  suatu tahun  

dianggap  sama  dengan  tahun  sebelumnya  sehingga  pada awal 

tahun  pajak  telah  ditetapkan  besarmya  pajak  yang  terutang untuk 

tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar 

selama tahun berjalan, tahun harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak  yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan yang sesungguhnya. 

3. Stelsel campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya 

pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. 

Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya 

dapat diminta kembali. 

b.  Sistem Pemungutan Pajak 
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Dalam  memungut  pajak  dikenal  beberapa  sistem  pemungutan yaitu 

(Mardiasmo, 2009:7): 

1. Official Assessment System 

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  terutang  pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak 

oleh fiskus. 

2. Self Assessment 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  besarnya  pajak  terutang  ada 

pada wajib pajak sendiri. 

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

melaporkan sendiri pajak yang 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 
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bersangkutan)  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang 

oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan 

wajib pajak. 

 

2.2 Subjek Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2013:88) bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:  

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang pribadi; 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

b.  Badan; dan  

c.  Bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, OrangPribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 



18 
 

 
 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang 

Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; 

(4) Subjek pajak luar negeri: 

a. 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 (dua belas) bulan 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan  
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b. 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 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap 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 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
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k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

2.2.1 Objek Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 95) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (1): 

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 
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berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 
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diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
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p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.2 Wajib Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 95) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) 

sebagai berikut: 

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

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan”. 
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2.2.3 Badan 

Pengertian  badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pasal 1 ayat (3) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:1) adalah: 

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap.” 

 

2.2.4 Tarif Pajak Badan 

Ketentuan yang mengatur tentang tarif pajak adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah dibuah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2008 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:138), mengenai tarif 

pajak badan adalah sebagai berikut: 

Pasal 17 ayat (1) huruf b: 

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 

28% (dua puluh delapan persen). 

Pasal 17 ayat (2a): 

Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia an memenuhi 
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persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh  tarif  sebesar  5%  (lima  

persen)  lebih  rendah  daripada  tarif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) yang diatur dengan atas berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. 

Pasal 18 ayat (2) hurf a dan b: 

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh 

Wajib Pajak dalam negeri atau penyertaan modal pada badan usaha di luar 

negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling 

rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; dan 

b. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya 

memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah pajak yang disetor. 

 

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 2) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

sebagai berikut: 

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

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 
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 Sedangkan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  menurut  Mardiasmo. (2009:29) 

menjelaskan bahwa: 

“Surat  pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  oleh  Wajib Pajak 

digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau pembayaran  pajak,  

objek pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak, dan/atau  harta  dan  kewajiban  

sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 

 

2.3.1  Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Suparmono (2010:12) Secara garis besar, Surat Pemberitahuan 

(SPT) dibedakan menjadi 2, antara lain: 

1. SPT Masa 

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk perhitungan 

dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak (1 

bulan takwim) atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari: 

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26; 

b. SPT Masa PPh Pasal 22; 

c. SPT Masa PPh Pasal 23; 

d. SPT Masa PPh Pasal 26; 

e. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2); 

f. SPT Masa PPh Pasal 15; serta 

g. SPT Masa PPN dan PPnBM. 

2. SPT Tahunan 
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Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak untuk perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak SPT 

Tahunan terdiri dari: 

a. SPT 1771-Rupiah: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan. 

b. SPT 1771-US: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang 

diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris 

dan mata uang dollar Amerika Serikat. 

c. SPT 1770: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu lebih 

pemberi kerja. 

d. SPT 1770 S: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan 

penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah setahun. 

e. SPT 1770 SS: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dengan penghasilan 

bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. 

f.  SPT 1721: SPT Tahunan PPh Pasal 21.   

 

Menurut Waluyo (2008:33) dari jenis SPT tahunan maupun SPT Masa 

berbentuk: 

1. formulir kertas (handcopy); atau 
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2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang 

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang 

disediakan Direktorat Jendral Pajak. 

 

2.3.2  Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 10) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT): 

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 

c. Harta dan kewajiban; dan/atau 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
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jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

 

2.3.3  Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Berdasarkan Pasal  3  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2013: 9), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a. untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa,  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari 

setelah  akhir  Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c. untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak 

badan,  paling  lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
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Menurut Waluyo (2008:38), untuk memudahkan dalam menetapkan batas 

waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun, berikut disampaikan batas 

waktu penyampaian SPT sebagai berikut: 

1. SPT Masa 

Jenis Pajak 
Pihak yang 

Menyampaikan Pajak 

Batas Waktu 

Penyampaian 

PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah Masa 

Pajak berakhir 

PPh Pasal 22-

Impor 

Bea Cukai 14 (empat belas) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah 14 (empat belas) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPh Pasal 22 oleh 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Pemungut Pajak (DJBC) Secara mingguan paling 

lama 7 (tujuh) hari 

setelah akhir batas waktu 

penyetoran pajak 

PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 22 

badan tertentu 

Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang 

mempunyai NPWP 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 
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Masa Pajak 

PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPN dan PPnBm Pengusaha Kena Pajak Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPN dan PPnBM 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Bea Cukai Paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPN dan PPnBm Pemungut Pajak selain 

Bendaharawan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

Sumber: Waluyo 

2. SPT Tahunan 

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Batas Waktu Penyampaian 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang mempunyai penghasilan dari 

satu pemberi kerja dengan 

penghasilan bruto tidak lebih dari 

Rp 30.000.000 setahun 

 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Badan  Paling lama 4 (empat) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

Sumber: Waluyo 
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2.3.4  Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT 

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan Akuntan 

Indonesia,2013:13) menyebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu 

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar: 

a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai, 

b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

lainnya, 

c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

d. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 

 

2.4  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:112), menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

 

Safri Nurmantu (2007:148), mendefinisikan kepatuhan perpajakan 

adalah: 

“Suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” 

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140),   

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak” 

 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut 

Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem 

pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system, dimana 

Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan 

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya 

tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan 

guna meningkatkan penerimaan pajak (Suryadi, 2006). 

Menurut  Deviano  dan  Rahayu  (2006:110) mengatakan  bahwa  

kepatuhan  perpajakan  dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak  

perpajakan. Ada 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material: 

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 
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2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaa dimana wajib pajak secara substantif  

atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan  

material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai 

suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin 

dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut : 

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-

elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 

2001:83) tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d.  Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

(Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum,2007) wajib pajak dimasukkan 

dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam dua tahun terakhir. 
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b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan 

dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi 

pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form 

report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh 

akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, 

c, dan d di atas. 

Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai 

berikut: 

a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap objek 

pajak. 

b. Adanya sikap setuju dari subjek. 
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c.  Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan 

sikap yang telah dimilikinya. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

606/KMK.04/1994 (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah 

Istimewa Yogjakarta, 1994) tentang penentuan Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran dan Pelaporan, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan 

Pembayaran Pajak, menyebutkan: 

Pasal 1 ayat (1): 

“Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 harus 

dibayar selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwin berikutnya 

setelah masa pajak berakhir.” 

 

Pasal 6 ayat (1): 

“Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan 

pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau 

pemungut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah 

Masa Pajak berakhir.” 

 

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria Wajib Pajak yang 

patuh khususnya dalam pemenuhan kewajibannya adalah Wajib Pajak yang: 

1. Melakukan pembayaran Pajak Penghasilan selambat-lambatnya 

tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan 

Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dilakukan selambat-lambatnya 

tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir.  
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2.5 Penerimaan Pajak 

Peran penerimaan pajak  sangat  penting  bagi  kemandirian pembangunan, 

karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri 

yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi  ekonomi,  

penerimaan  dari  sektor  pajak  merupakan  penerimaan  negara yang potensial, 

karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana  publik 

diseluruh  sektor  kehidupan,  seperti  sarana  transportasi,  air, listrik,  pendidikan, 

kesehatan,  keamanan,  komunikasi,  sosial  dan  berbagai fasilitas  lainnya  yang 

ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan. Peningkatan  penerimaan 

pajak  memegang  peranan  strategis  karena  akan meningkatkan  kemandirian 

pembiayaan  pemerintah. 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah 

yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di 

atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk 

pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal 

negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang 

berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011). 

Menurut Siti Resmi (2004:2) faktor-faktor yang berperan penting dalam 

mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara 

melalui  pemungutan  pajak  kepada  warga negara antara lain: 

1. Kejelasan dan Kepastian  
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Peraturan Perundang-undangan dalam bidang perpajakan secara formal, 

pajak harus  dipungut  berdasarkan  Undang-Undang  demi tercapainya  

keadilan dalam  pemungutan  pajak  (no  taxation without representation)  

atau  Taxation without  representation  is  robbery) (Mayhew,  1750).  Namun  

keberadaan Undang-Undang  saja  tidaklah cukup. Undang-Undang  haruslah  

jelas sederhana  dan  mudah mdimengerti,  baik oleh  fiskus,  maupun  oleh  

pembayar pajak. Timbulnya  konflik  mengenai interpretasi  atau  tafsiran 

mengenai pemungutan  pajak  akan  berakibat  pada terhambatnya 

pembayaran  pajak  itu sendiri. 

2. Tingkat Intelektualitas Masyarakat Sejak  tahun  1984,  sistem  perpajakan  di 

Indonesia  menganut  prinsip  Self Assessment.  Prinsip  ini  memberikan 

kepercayaan  penuh  kepada  pembayar pajak  untuk  melaksanakan  hak  dan 

kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti  yang  tertuang  dalam  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) Wajib  Pajak  wajib 

mengisi  dan  menyampaikan  SuratPemberitahuan dengan  benar,  lengkap, 

jelas,  dan  menandatanganinya. Sementara  di  Pasal  12  ayat  (1)  setiap  

Wajib  Pajak  wajib membayar  pajak  yang  terutang berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan  perpajakan, dengan  tidak  menggantungkan 

pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini,  pembayar  pajak  mengisi 

sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak 

atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan 

pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan 

menerapkan  prinsip ini,  pembayar  pajak  harus  memahami peraturan  
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perundang-undangan mengenai perpajakan  sehingga  dapat melakukan  tugas 

administrasi perpajakan. Untuk  itu,  intelektualitas menjadi  sangat  penting  

sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi 

kewajibannya tanpa ada unsur pe-maksaan. Namun, semuanya  itu  hanya  

dapat  terjadi  bila memang  undang-undang  itu  sendiri sederhana,  mudah 

dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. 

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)  

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila  dikaitkan  dengan 

optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang 

berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis,  dan bermoral 

tinggi. 

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat 

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga  

dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith 

dikutip oleh Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan 

atas empat asas, yaitu: 

a. Equity/Equality di mana keadilan merupakan pertimbangan penting 

dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara  tidak 

boleh melakukan diskriminasi di antara sesame pembayar pajak. 

b. Certainty, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan 

tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus 
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tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan 

mengenai pembayaran. 

c. Convenience adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi 

pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan. 

d. Economy, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan  sehemat-

hematnya. Biaya  pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan 

pajaknya. 

 

2.6 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2013:2) adalah sebagai berikut:  

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

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

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”.  

  

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006:34), menyatakan bahwa: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,  

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan  

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka  

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  
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2.6.1  Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak 

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan 

menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:  

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses 

pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah 

informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh 

Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap 

pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau 

kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan 

evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.  

2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang 

lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat 

berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada 

umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada 

pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal 

ini disesuaikan dengan kebutuhan.  

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala 

informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan 

informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan.  

4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak 

harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar 

dapat memahami kriteria yang dipergunakan. 
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2.6.2  Tujuan Pemeriksaan 

 Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah 

sebagai berikut:  

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 

Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:  

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak;  

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan 

rugi;  

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

pada waktu yang telah ditetapkan;  

d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;  

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 

Pemberitahuan tidak dipenuhi.  

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

 Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:  

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;  

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;  

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  
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d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;  

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto;  

f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;  

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;  

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan 

Nilai;  

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

untuk tujuan lain.  

 

2.6.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2011:206) 

dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas: 

1. Pemeriksaan Lengkap  

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib 

Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun 

berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik 

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak 

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.  

2. Pemeriksaan Sederhana  

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan 
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menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman 

yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini 

pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan 

pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun 

oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana 

dilakukan melalui:  

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan 

sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit 

Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, 

baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;  

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan 

sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di 

Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis 

pajak (all taxes) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk 

tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun 

sebelumnya. 

 

2.6.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:  
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1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit 

pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, 

biasanya harus segara dilakukan terhadap:  

a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;  

b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;  

c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma 

penghitungan.  

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak 

pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 

45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib 

Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua 

tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun 

ketiga.  

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari 

unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) 

dalam hal:  

a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;  

b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan;  

c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak 

atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari 

masyarakat).  
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2.6.5 Jangka Waktu Pemeriksaan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor199/PMK.03/2007 (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 

2007), ditetapkan bahwa: 

c. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu  paling lama 3 (tiga) bulan  

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam)bulan yang dihitung sejak 

tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka 

Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

d. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang 

dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 

e. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang 

dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing dan/atau  

transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan 

yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta  memerlukan waktu 

yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan  dilaksanakan  dalam jangka waktu  

paling  lama 2 (dua) tahun. 

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. 

Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan  

pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir  

1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan  

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Waluyo, 2008:70). 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. 

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus 

dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang 

terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan 

pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.  

Kepatuhan Wajib Pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan 

Indonesia yang menganut self assessment system. Self assessment system adalah 

sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self assessment 

system yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkin Wajib Pajak 

melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang 

menyebabkan kerugian bagi negara. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 98/KMK.01/2006, fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak antara lain: 

mengumpulkan dan mengolah data pajak, penyajian informasi perpajakan serta 

penggalian potensi pajak estimasi Wajib Pajak. Dalam hal ini Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) memiliki peran untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

(Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2007), wajib pajak dimasukkan dalam 

kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

5. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua 

jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 

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

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 

8. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, 

dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, 

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak 

yang terutang paling banyak 5%. 

9. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir 

diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 

atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi 

laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial 

dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak 

diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan 

pada huruf a, b, c, dan d di atas. 
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Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai 

berikut: 

d. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap objek 

pajak. 

e. Adanya sikap setuju dari subjek. 

f.  Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan 

sikap yang telah dimilikinya. 

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia,2009) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas sebagai berikut: 

“KPP Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak 

Bumi dan Bangunanan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

dalam Wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

  

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, berdasarkan Pasal 59 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain: 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
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3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 

6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

10. Pelaksanaan intensifikasi; 

11. Pembetulan ketetapan pajak; 

12. Pelaksanaan administrasi kantor. 

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan 

pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak 

berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:2) adalah 

sebagai berikut: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

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

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.” 
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Sedangkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu 

dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: 

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.” 

 

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan 

pemeriksaan pajak dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang 

dikemukakan Waluyo (2012:373) sebagai berikut: 

“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan 

“DirekturJenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” 

 

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk 

mencari adanya: 

a. Undang-Undang yang tidak benar; 

b. Kesalahan hitung; 

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan; 

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dengan demikian tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya harus mendapat prioritas utama dan 

pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan Wajib 
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Pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan 

pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agusti & Herawaty (2008) menyatakan 

bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak 

semakin lemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variable moderating. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

a. Agusti dan Herawaty (2009) 

Berdasarkan hasil penelitian Agusti dan Herawaty (2009) dalam 

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak” 

mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

Penghasilan Kena Pajak memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

penerimaan pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan 

melunasi kewajiban perpajakannya serta semakin besar Penghasilan Kena 

Pajaknya maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

akan meningkat. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pemeriksaan pajak adalah masalah dalam peningkatan penerimaan pajak. 

Variable dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, 

Penghasilan Kena Pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak. 

Penelitian yang dilakukan Agusti dan Herawaty (2009) mengambil sampe 

Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 

Grogol Petamburan. 
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b.  Salip dan Wato (2006) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salip dan Wato (2006) dalam 

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” 

mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah 

meningkatkan penerimaan pajak. Namun, peningkatan tersebut tidak 

diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum 

pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak 

berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian Salip dan Wato (2006) adalah Wajib 

Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon 

Jeruk. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.9 Pengujian Hipotesis 

 Menurut Sekaran (2006:135) hipotesis adalah suatu hubungan yang 

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Maksud diuji disini adalah dengan 

pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data yang digunakan untuk 

membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi 

yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah peneliti selanjutnya. 

 Bertitik tolak pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

𝐻1 : Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  

𝐻2 : Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 

 


