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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli yang beberapa yang 

dalam (Diana, 2013) adalah sebagai berikut: 

Prof. Dr. Djajadiningrat 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi 

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.” 

 

Dr. N.J Feldmann: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 

Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007: 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak 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. 

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam 

buku (Mardiasmo, 2011) yaitu: 



9 
 

 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

Definisi pajak  

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2008): 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaanya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dapat dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

 

2.1.2 Subjek Pajak  

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan 

dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri: 

Pengertian dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang 

dijabarkan berdasarkan Pasal 2 undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah:  

1. Yang menjadi subjek pajak: 

a. 1) Orang pribadi; 
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2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang Berhak. 

b. Badan; 

c. Bentuk usaha tetap. 

2. Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. 

3. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

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; 
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4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

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, 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 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 (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
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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. 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun 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 perusahaan asuransi yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 
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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 Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

2.1.3 Objek pajak 

Objek Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

162/PMK.011/2012: 

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit 

sebesar: 

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

diri wajib pajak. 

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

untuk wajib pajak yang kawin. 

c. Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami. 

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

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 

keluarga. 
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2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang.  

2. Self Assessment System merupakan sistem 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 merupakan sistem pemungutan pajak 

yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

 

2.1.4.1 Self Asessment System  

Sistem pemungutan perpajakan yang dianut oleh negara Indonesia 

adalah Self Assessment System.Sistem ini mewajibkan kepada wajib 

pajaknya untuk bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan 

yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang 

dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Dengan 

diterapkannya Self Assessment System wajib pajak diharuskan untuk 
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menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan cara mengalikan 

tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian memperhitungkan 

besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan (Diana, 2013)  

Ciri-ciri dari Self Assessment System menurut Mardiasmo (2011) adalah:  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya ada pada wajib pajak 

sendiri,  

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang,   

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

2.1.5 Fungsi Pajak  

Menurut Resmi (2008), fungsi pajak dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam 

APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulatoir) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, 

misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang 

mewah lainnya. 

3. Fungsi Redistribusi  
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Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur 

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat 

dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya 

tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang 

lebih tinggi. 

4. Fungsi Demokrasi  

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong 

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

 

2.1.6 Jenis Dan Pembagian Pajak 

Menurut Erly (2005), Jenis Dan Pembagian Pajak dapat dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu: 

1. Menurut Golongan  

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 

langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.  

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai atau 

PPN. 

2. Menurut Sifatnya 
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a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya PPh.  

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan 

PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). 

3. Menurut Pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya 

adalah PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya 

adalah pajak reklame serta pajak hotel dan restoran. 

 

2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan sistem pemungutan pajak.  

Menurut Resmi (2008), stelsel pajak pemungutan pajak dapt dilakukan 

dengan tiga stelsel, yaitu: 

1. Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah 

penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun. 
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2. Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.  

3. Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

 

2.1.8 Asas-Asas Pemungutan Pajak  

Asas-asas pemugutan pajak Menurut Waluyo (2000): 

1. Asas Equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu 

pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak atau ability to paydan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib 

pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah 

sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima. 

2. Asas Certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-

wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas 

dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu 

pembayaran.  

3. Asas Convenience kapan wajib pajak itu harus membayar pajak 

sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib 

pajak.  

4. Asas Economy secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan 

seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.  
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2.1.9 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011), ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional, yaitu tarif berupa presentase yang 

tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga 

besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai 

yang dikenai pajak.  

2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  

3. Tarif Progresif, yaitu tarif presentase yang digunakan semakin besar 

bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif Degresif, yaitu tarif presentase yang digunakan semakin kecil 

bila jumlah dikenai pajak semakin besar. 

Menurut Erly (2005), tarif pajak ada 2 yaitu: 

1. Tarif Marginal, yaitu tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar 

pengenaan pajak, misalnya tarif PPh. 

2. Tarif Efektif, yaitu presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau 

harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. 

 

2.1.10 Jenis-jenis Surat Pajak 

2.1.10.1 Surat Pemberitahuan(SPT) 

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut UU No. 28 Tahun 2007 

yang dikutip oleh Resmi (2008): 
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Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek 

pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan.  

Fungsi SPT Menurut Waluyo (2000): 

1. Bagi wajib pajak penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan 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 

tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakn objek 

pajak dan atau bukan objek.  

c. Harta dan kewajiban. 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa 

pajak.  

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah 

PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 

tentang: 
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a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu 

masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.  

3. Bagi Pemotong / Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkannya.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.03/2009 membagi SPT 

yang berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT, menjadi dua yaitu: 

a. SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun 

Pajak; dan  

b. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak. 

Jenis SPT Jenis SPT 

a. Masa  1. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 

2. PPh Pasal 22 

3. PPh Pasal 23 dan Pasal 26 

4. PPh Pasal 25 

5. PPh Pasal 4 ayat 2 

6. PPh Pasal 15 

7. PPN dan PPnBM (formulir 1111 dan 1111 DM, mulai 

berlaku 1-1-2011. 

8. PPN bagi Pemungut PPN (formulir 1107-PUT) 
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b.Tahunan 1.SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1171 dan SPT 

1771) 

2.SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770) 

3.SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770S) 

4.SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770SS) 

 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang UU KUP, batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

Jenis SPT Yang 

menyampaikan 

Batas akhir 

penyampaian 

1.SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pemotong PPh Pasal 

21/26 

Paling lambat tanggal 

20 setelah akhir masa 

pajak 

2.SPT Masa PPh Pasal 22 Bea Cukai Paling lambat 7 hari 

setelah penyetoran 

3.SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Paling lambat tanggal 

14 setelah akhir masa 

pajak 

4.SPT Masa PPh Pasal 22 Pemungut Lainnya Paling lambat tanggal 

20 setelah akhir masa 

pajak  

5.SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pemotong PPh Pasal 

23/26 

Paling lambat tanggal 

20 setelah akhir masa 

pajak 

6.SPT Masa PPN dan PPnBM  Pengusaha Kena 

Pajak 

 (1111 /1111 DM) 

Paling lambat akhir 

bulan berikut setelah 

akhir masa pajak  

7.SPT Masa PPN dan PPnBM Ditjen Bea Cukai  

(1107 – PUT) 

Paling lambat 7 hari 

setelah penyetoran 

8.SPT Tahunan  Wajib Pajak Orang 

Pribadi  

 

 

Paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah berakhir 

Tahun Pajak  
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Wajib Pajak Badan  Paling lambat 4 

(empat) buan setelah 

berakhir tahun pajak. 

 

Sanksi yang Berkaitan dengan Penyampaian SPT Tertuang Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu: 

1. Sanksi Administrasi 

SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan 

(terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda: 

a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN 

b. Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya 

c. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPH Badan 

d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

2. Sanksi Pidana  

a. Setiap orang yang karena kealpaannyan tidak menyampaikan SPT 

atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara 

dan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud: 

1. Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar; atau 

2. Dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 

lama 1 (satu) tahun.  
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b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT; atau 

menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar 

atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada 

pendapatan Negara, dipidana dengan: 

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 

6 (enam) tahun; dan 

2. Denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

 

2.1.10.2 Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Sugiyono (2013), Surat Setoran Pajak yaitu: 

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos 

atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Menurut Rahayu (2010), Jenis-jenis Surat Setoran Pajak yaitu: 

1. Surat Setoran Pajak Standar 

SSP Standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau 

berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti 

pembayaran dengan bentuk, ukuran dan sisi yang ditetapkan.  

2. Surat Setoran Pajak Khusus 
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SSP khusus adalah bukti pembayaran pajak terutang ke kantor 

penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran 

dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainnya yang isinya 

sesuai dengan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan 

mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi 

perpajakan.  

Tempat pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

yaitu: 

1. Kantor pos 

2. Bank Badan Usaha Milik Negara / Daerah (Misal Bank Mandiri, 

Bank BNI, Bank DKI) 

3. Bank yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (Misal Bank Lippo, 

Bank BCA, Bank BII, Bank Danamon, dsb) 

4. Untuk pembayaran fiskal luar negeri selain di tempat-tempat 

tersebut di atas dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang 

telah disediakan di pelabuhan keberangkatan 

 

2.1.10.3 Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan 

pajak, terutang dalam surat yang diibaratkan dengan Surat Ketetapan Pajak. 

Pengertian Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dikutip 

oleh Waluyo (2000), Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi 
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Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini 

sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat 

besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan 

alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. 

 

2.1.10.4 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: 

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.” 

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang KUP dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 

Perpajakan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan mengatakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal terdapat 

pajak yang tidak atau kurang bayar, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun 

pajak.  

Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus 

tertentu saja. Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan apabila 

hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang atau lebih 
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bayar, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pajak penghasilan dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

dalam surat teguran, hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak 

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau seharusnya tarif 0% (nol 

persen), kewajiban pembukuan sebagaimana tidak dapat dipenuhi sehingga tidak 

dapat diketahui besarnya wajib pajak yang terutang, kepada wajib pajak 

diterbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan atau dikukuhkan sebagai 

pengusaha kena pajak secara jabatan.  

Fungsi SKPKB sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutahng menurut 

SPT wajib pajak, sebagai saran untuk mengenakan sanksi di bidang perpajakan 

sebagai alat untuk menagih hutang pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini 

tetap dapat diterbitkan walapun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat. 

Penerbitannya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang di pidana 

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 

yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. 

 

2.1.10.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Ketetapan 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktorat 
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Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 

Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang 

mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan 

tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan. Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang 

bayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.  

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin 

diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya 

data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. 

 

2.1.10.6 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Ketetapan Pajak 

Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

SKPN ini diterbitkan didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap Surat 

Pemberitahuan bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarsama 

dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak atau tidak ada pembayaran pajak 
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2.1.10.7 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian terhadap 

kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak terdapat kelebihan 

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, hasil pemeriksaan terhadap 

Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, hasil pemeriksaan terhadap 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit 

pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang 

terutang. 

 

2.1.10.8 Surat Tagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak 

(STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danatau sanksi 

administrasiberupa bunga dan atau denda. Direktorat Jenderal Pajak dapat 

menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, 

Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan 

atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukan 

adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan 
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setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan 

pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang 

menunjukan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak. 

Adapun alasan diterbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan 

(PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian terdapat 

kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis atau salahhitung, wajib pajak 

dikenal sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapitidak membuat faktur 

pajak dan tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

KenaPajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang No.28 Tahun 2007PPN dan PPnBM, Pengusaha 

Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak seusaidengan masa penerbitan faktur 

pajak, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah 

diberikan pengembalian pajak masukan. 

 

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) 

tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU 

Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah: 

“Orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.” 
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Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 192/PMK.03/2007 tentangtata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria 

tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

pasal 1 yang dimaksud dengan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak; 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib 

pajak patuh ialah wajib pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman 

yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 

 

2.1.12 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 bumu untuk mendanai anggaran 
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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). 

 

2.1.13 Tunggakan Pajak  

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat 

pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor- 

kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka 

pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah 

pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun 
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pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut 

belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. 

Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak 

dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang 

sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 

ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan surat keputusan 

pembetulan dan putusan banding (Resmi, 2008). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti 

perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakat dari 

Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur 

perpajakan serta stabilitas dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal 

menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu 

perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi 

perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam 

sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, 

yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi 

perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk 

merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagai amanat 

APBN. 

Menurut Rahayu (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

pajak, yaitu: 
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1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perudang-undangan 

perpajakan.  

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 

perpajakan.  

3. Sistem administrasi yang tepat  

4. Pelayanan 

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara  

6. Kualitas petugas pajak. 

 

2.2.1 Kerangka Pemikiran Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Pajak merupakan komponen dari penerimaan pendapatan Negara, jika 

kepatuhan wajib pajak menurun maka peneriman pajak akan menurun 

karena kurangnya ketidakpahaman wajib pajak itu sendiri, dan sebaiknya 

kantor pelayanan pajak memberikan ekstensifikasi dan intensifikasi.  

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban perpajakan tercermin 

dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami 

semua ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan.Mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang 

terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya (Zain, 2004). 
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2.2.2 Kerangka Pemikiran Hubungan Pencairan Tunggakan Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi 

Mengingat sangat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber 

pendapatan negara. maka sudah sepantasnya KPP Bandung Cicadas 

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pungutan pajak. Upaya-

upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pencairan 

tunggakan pajak terutama dibidang PPh (Pajak Penghasilan) antara lain: 

1. Memperluas pemungutan dan pemotongan pajak (with holding) baik 

yang bersifat final maupun nonfinal. 

2. Meningkatkan upaya eksentifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi 

pemungutan pajak. 

3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak. 

4. Memperbaiki mutu pelayanan pajak kepada Wajib Pajak. 

5. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

Wajib Pajak. 

6. Melakukan pemenksaan, penyidikan, dan penagihan aktif atas 

tunggakan pajak berdasarkan undang-undang. 

(Ridwan, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun kerangka pemikiran 

penelitian pada gambar 2.1: 
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Kepatuhan Wajib Pajak 

(X1) 

jika semua wajib pajak di 

Indonesia berpredikat patuh maka 

akan berimplikasi pada 

optimalisasi penerimaan pajak. 

Maka efeknya pada penerimaan 

Negara yang bertambah besar.  

Rahayu (2010) 

 

Pencairan Tunggakan Pajak 

(X2) 

Perkembangan jumlah tunggakan 

pajak dari waktu ke waktu 

menunjukan jumlah yang sangat 

besar. Peningkatan jumlah 

tunggakan pajak ini masih belum 

dapat diimbangi dengan kegiatan 

pencairannya, namun demikian 

secara umum penerimaan di 

bidang pajak semakin meningkat. 

Waluyo (2000) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi (Y) 
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2.3 Hipotesis  

H1: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi.  

H2 :Pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


