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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak
Pengertian pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo

(2011), menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Moh. Zain

(2007) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &

Brock Horace R. dalam Moh. Zain (2007) menyatakan:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat
imbalan yang langsng dan proposional, agar pemerintah dapat melaksakan
tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Sedangkan Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

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

Menurut Moh. Zain (2007), dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada

pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat baik pemerintah

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

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

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

pajak/ administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib

Pajak.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/

anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk
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mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi

dan social (fungsi mengatur/ regulatif).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai

kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok

pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki

kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu

negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu

meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan

banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti

Kurnia Rahayu, 2010).

Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah

dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi budgetair ini

merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas

negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
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2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, terdapat tuga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang aparatur perpajakan menentukan

sendiri (diluar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terutang.

2. Self Assesment System

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendriri dalam

penentuan besarnya pajak yang terutang.

3. Witholding System

Suatu keadaan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam

pemungutan pajaknya.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Pajak dapat dikelompokan dalam

beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada

pihak lain, tetapi menjadi beban langsung Wajib Pajak yang

bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.



13

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak

lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan

dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.
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2.1.5 Wajib Pajak

Berikut ini definisi mengenai Wajib Pajak menurut beberapa ahli, antara

lain:

Waluyo (2008) menjelaskan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.”

Siti Resmi (2008) menjelaskan bahwa:

“Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, yang menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib

Pajak itu terdiri dari dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak

Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

2.2 Pengetahuan Perpajakan

2.2.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya

dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan

baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum

dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek

pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak
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terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica Carolina,

2009).

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia

Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu

(2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib

Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan

yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan

sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu

negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan

masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan

berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan

pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong

nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan

dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang

menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang

dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono,

2010).
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Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui
peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar
berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna
bagi kehidupan mereka.

2.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak

3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak

4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak

5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

2.3 Kesadaran Wajib pajak

2.3.1 Definisi Kesadaran Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran merupakan sebuah itikad baik

seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan

ikhlas. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah itikad baik yang dimiliki

seorang Wajib Pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber

utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara

sukarela.

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung

kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif

pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan

kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga
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tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia

Rahayu, 2010).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan

sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di

dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya

tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan

belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah

menjadi taxpayers behavior. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam

membayar pajak merupakan faktor terpenting (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran Wajib Pajak yaitu:

1. Kesadaran akan fungsi pajak

2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan

3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan

4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

2.4 Kepatuhan Wajib pajak

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib pajak

Kondisi Perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang

tinggi (Siti Kurnia, 2010). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara

sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung Self Assesment

System, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapakan sendiri kewajiban
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perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan

melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2010).

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), menyebutkan

bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam

situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-

undangan perpajakan;

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmantu (2005) dalam Siti Kurnia (2010) kepatuhan

Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara

sukarela (Siti Kurnia, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting

mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assesment System dimana

dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Siti Kurnia, 2010).

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia

(2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:
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1. Kepatuhan formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive atau hakekatnya

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa

undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi

kepatuhan formal.

2.4.2 Pentingnya Kepatuhan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara

maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010). Karena jika Wajib Pajak

tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia,

2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan

pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia, 2010).

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan

perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya (Siti Kurnia, 2010). Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir

adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk

menyelundupkan pajak (Siti Kurnia, 2010).

Menurut Maria Karanta (2002) dalam Siti Kurnia (2010) persepsi Wajib

Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada

kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak,
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asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia,

2010).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak

merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan

pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang

berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4.3 Indikator Kepatuhan

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.5 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yang diakses dalam Ortax (2007)

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat tiga sistem

pemungutan pajak, yaitu:

1. Self Assessment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan

undang-undang perpajakan.
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2. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang

aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah

pajak yang terutang.

3. Witholding System

Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang

perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak

dilakukan oleh pihak ketiga.

Salah satu jenis sistem pemungutan pajak yang di terapkan di Indonesia

yaitu Self Assessment System. Sistem pemungutan ini akan berjalan dengan baik

jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Pengetahuan pajak adalah imformasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menepuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya

dibidang perpajakan (Veronica, 2009).

Menurut Siti (2010) konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. Pengetahuan mengenai Sisten Perrpajakan di Indonesia;

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan

mengerti dan merasa secara sukarela. Pengertian ini juga merupakan kesadaran

dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sikap

mengerti Wajib Pajak untuk memahami arti, fungsi dan kemauan membayar pajak
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secara sukarela, kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem

perpajakan (Harahap, 2004).

Pengetahuan pajak dan kesadaran akan mempengaruhi sikap wajib pajak

terhadap kewajiban pajak, semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak

akan peraturan perpajakan, semakin tinggi pula nilai kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti,

2010).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan

tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara tepat waktu

membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Siti, 2010).

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu

(2010) terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakekat memenuhi

semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-

undang perpajakan.

2. Kepatuhan Formal

Suatu Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan

secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.
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Berdasarkan pemikiran di atas penulis menyajikan bagan kerangka

pemikiran seperti ditunjukan pada Gambar 2.1
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Gambar 2.1

Sistem pemungutan pajak

(Sumber: Siti Kurnia Rahayu,
Perpajakan Indonesia: Konsep dan

Aspek Formal

Witholding System

( Sumber: Siti Kurnia Rahayu,
Perpajakan Indonesia: Konsep

& Aspek Formal )

Pengetahuan Pajak

 Pengetahua Wajib
Pajak terhadap
fungsi pajak

 Pengetahuan Pajak
terhadap peraturan

pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

 Kepatuhan Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri

 Kepatuhan Wajib Pajak dalam
menyetorkan kembali SPT

 Kepatuhan dalam perhitungan
dan membayaran pajak terutang

 Kepatuhan dalam pembayaran

tunggakan

Keasadaran Wajib pajak

 Kesadaran akan
fungsi pajak

 Kesadaran akan
manfaat pajak

 Kesadaran bahwa
pajak diatur undang-

undang

Pajak

(Sumber: Mardiasmo, Perpajakan )

Self Assessment System

( Sumber: Siti Kurnia Rahayu,
Perpajakan Indonesia: Konsep

& Aspek Formal )

Self Assessment System

( Sumber: Siti Kurnia Rahayu,
Perpajakan Indonesia: Konsep

& Aspek Formal )

Wajib Pajak
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2.5.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian yang dilakukan Banu Witono (2008) menyatakan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap

peratuan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu

halnya dengan yang dikemukakan oleh Nazmel Nazir (2010) bahwa kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan serta pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak itu sendiri.

2.5.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Penelitian yang dilakukan Nazmel Nazir (2010) menyatakan bahwa

kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat

kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai.

Kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela akan dapat dibina dengan baik apabila

sistem peerpajakan berjalan secara efektif. Begitu halnya dengan yang

dikemukakan oleh Cindy Jotopurnomo (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak secara

sukarela dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan akan

meningkat.
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2.5.3 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nurfallah (2011) menyatakan

bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat

pengetahuan perpajakan  dan  kesadaran Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan

Wajib Pajak akan semakin baik. Begitu halnya yang dikemukakan oleh

Muhammad Edo (2011) bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib

Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Semaikin tinggi

pengetahuan perpajakan kesadaran Wajib Pajak akan semakin meningkat, hal ini

mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat.
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Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap
rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.
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Veronica Carolina
(2009).
Siti Kurnia (2010).
Supramono (2010).
Mardiasmo (2009).

Kesadaran Wajib
Pajak (X2)

Siti Kurnia Rahayu
(2010).

Harahap (2004).
Mardiasmo (2009).

Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)

Siti Kurnia Rahayu
(2010).

Moh.Zain (2007).

Banu Witono (2008)
Nazmel Nazir (2010)

Nazmel Nazir (2010)
Cindy Jotopurnomo (2013
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba

merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Pengetahuan pajak dan kesadaran Wajib pajak secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


