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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1. Pajak   

2.1.1.1. Definisi Pajak 

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang 

sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Terdapat beberapa definisi 

pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu : 

1. Pajak ialah 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 (Mardiasmo, 2011). 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi : 

“Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. 

2. 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 yang 

dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 

2007). 
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3. Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kas kepada Negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Negara memungut pajak sebagai 

iuran dari rakyat berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan tanpa timbal jasa 

dari negara yang secara langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara 

demi kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.1.2.  Ciri-ciri Pajak 

Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak 

yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri pajak menurut Zain (2007) adalah sebagai 

berikut : 

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 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/administrasi pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah 

terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 
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5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran 

negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi 

mengatur/regulerend). 

 

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

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

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Dilihat dari ciri-ciri pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

ciri-ciri yang tidak terlepas dari : 

1. Rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak). 

2. Negara sebagai pemungut. 

3. Undang-Undang sebagai ketetapan pajak. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
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2.1.1.3.  Fungsi Pajak 

Resmi (2008) mengatakan bahwa dalam pajak terkandung fungsi diantaranya : 

1. Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Fungsi budgetair yaitu dengan pajak digunakan sebagai alat untuk dapat 

membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu negara. Untuk mengoptimalkan 

fungsi budgetair pajak pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi pemungutan 

pajak. 

2. Fungsi Regulerend atau Mengatur 

Fungsi Regulerend atau mengatur yaitu pajak digunakan sebagai pengatur 

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, 

dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

Selain dua fungsi pajak di atas, adapun dua aspek tambahan, yaitu : 

1. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

2. Fungsi retribusi pendapatan 

 Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum. Termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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Dari fungsi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki fungsi 

yang tidak terlepas dari tujuan pajak yang merupakan tujuan negara. Tujuan pajak yang 

selaras dengan tujuan negara akan menjadi sebuah landasan yang dapat memperkuat 

tujuan pemerintah dalam pemungutan pajak. 

 

2.1.1.4.  Hukum Pajak 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak 

rakyat selaku membayar pajak (Wajib Pajak). Ada dua macam hukum pajak, yaitu : 

1. Hukum pajak materiil. 

Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa 

hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek 

pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu tentang timbul dan 

hapusnya utang pajak hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum pajak formil. 

Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan 

(cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain : 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai 

keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 

c. Kewajiban pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak 

Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Berdasarkan hukum pajak diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum pajak 

mempunyai kedudukan bagian dari hukum-hukum lain. Mardiasmo (2011) 
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mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum 

sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Hukum Tata Negara 

b. Hukum Tata Usaha (Hukum administratif) 

c. Hukum Pajak 

d. Hukum Pidana 

 

2.1.1.5.  Jenis-Jenis Pajak 

Pajak dikelompokan dalam beberapa kelompok, 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. 

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. 
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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. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. 

 

2.1.1.6. Sistem Pemungutan Pajak 

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Mardiasmo 

(2011) yaitu: 

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: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) 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: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak itu 

sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.2. Kesadaran Untuk Membayar Pajak 

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 

2002), kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami 

oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar 

berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan 

kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. 

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan 

bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh 

manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa 

depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak 

lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi 

yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar 

pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. 
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Menurut Irianto (2005), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar 

pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk 

kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, 

wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak 

yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak 

mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak 

ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar 

karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan 

kewajiban mutlak setiap warga negara. 

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan 

disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan 

pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak 

hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah 

perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya 

penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktik di 

lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah 

merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial 

maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional 

aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan 

sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana 
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pajak dengan baik. Dengan digalakannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia 

akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan (Susanto, 2012). 

Tatiana dan Priyo (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar 

pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk 

kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : 

1. Kesadaran bahwa pajak merupakn bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. 

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 

sangat merugikan negara. 

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

Selain itu, Widayati (2010) menambahkan bahwa kesadaran membayar pajak 

tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang dan mengakibatkan kerugian bagi 

negara. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya kesadaran terhadap hal-hal diatas 

Wajib Pajak mau membayar pajak tanpa menunda atau memperlambat karena disadari 

bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang. Selain itu 

Wajib Pajak tidak akan merasa dirugikan karena hasil pemungutan pajak itu sendiri 

dapat digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material ataupun spiritual. 

 

2.1.3.  Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 

2002), Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan 

manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik 

lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk 
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ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Sedangkan menurut Mamang 

dan Sopiah (2010) pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, dan 

berpikir yang menjadi dasar seseorang dalam bersikap dan bertindak. 

Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kas kepada Negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaan umum yang berhubungan 

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

Menurut Carolina dan Simanjuntak (2010), pengetahuan pajak adalah informasi 

pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. 

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang 

baik akan dapat memperkecil adanya tax evation. Pengetahuan tentang peraturan pajak 

akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kawajiban pajak.  

Pengetahuan akan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal 

maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari 

petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat 

kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang 

diperoleh dari penelitian pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak 

sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif 

menyentuh dunia pendidikan (Supriyati dan Hidayati, 2008). 

Terdapat beberapa indikator bahwa Wajib Pajak perlu mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan, sebagai berikut : 



20 
 

 
 

1. Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang perpajakn dimana 

segala hal yang berhubungan dengan pajak sudah ada dalam Undang-Undang. Maka 

dari itu Wajib Pajak tidak dapat menganggap pembayaran pajak hal tidak berhukum. 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 

Masyarakat perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai 

Wajib Pajak, maka mereka akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak 

dengan sendirinya. 

3. Kepemilikan NPWP. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang 

pribadi yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). NPWP merupakan saran pengadministrasian pajak. 

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai memahami tata cara menghitung sendiri 

jumlah pajak yang terutang. 

Sesuai dengan Tax Reform yaitu adanya perubahan sistem perpajakan yang digunakan 

yaitu self assessment system, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan 

tarif pajak sangat penting karena Wajib Pajak akan mampu menghitung sendiri jumlah 

pajak terutangnya. 

5. Pegetahuan dan pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT). 

SPT merupakan surat yang wajib disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak 

mengenai perhitungan pajak terutang serta pembayaran pajak. Oleh karena itu, 

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai SPT sangat penting. 

6. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakn dapat 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, karena Wajib Pajak akan dirugikan 

oleh sanksi tersebut apabila Wajib Pajak melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 
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Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan adalah 

kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal 

tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. seorang wajib pajak atau masyarakat 

memiliki pengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik, 

mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem perpajakan 

di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak, serta 

mengetahui undang-undang perpajakan. 

 

2.1.4. Kepatuhan Membayar Pajak 

Kepatuhan perpajakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006) sebagai berikut : 

a. Wajib pajak paham atau beruaha 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. 

Nurmanto (2006), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak 

dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut 

: 
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a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak 

dalam dua tahun terakhir. 

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 dalm hal terhadap wajib 

pajak 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 pubik 

dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d diatas. 

Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut : 

a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak. 

b. Adanya sikap setuju dari subyek. 

c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang 

telah dimilikinya. 

Menurut Nasucha (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 
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Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 

dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib pajak 

patuh ialah wajib pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 

 

2.2. Kerangka Penelitian  

Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kas kepada Negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaan umum yang berhubungan 

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

Menurut Nasucha (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diientifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak 

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Menurut Irianto (2005) terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran 

pajak yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 

beban pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan 

undang-undang dan dapat dipaksakan. 

Pengetahuan akan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal 

maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008). 
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Dari uraian kerangka pemikiran diatas dapat disajikan skema model pemikiran 

mengenai dua faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak yang akan 

penulis teliti dalam gambar 1.1 berikut ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Dari skema model kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa dua faktor 

tersebut merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemauan membayar 

pajak. Pertama, kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak dinilai masih rendah, padahal kesadaran merupakan hal yang paling 

utama yang ada dalam diri Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak. Kedua, 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Wajib Pajak dengan sendirinya akan 

melakukan kewajiban perpajakannya apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan 

sudah baik. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan tiga hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 (  )       : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan    

membayar pajak di kalangan UMKM. 

Kesadaran Membayar Pajak 

(𝑋 ) 
Kepatuhan Membayar Pajak 

di kalangan UMKM 

(Y) 
Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 

(𝑋2) 
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Hipotesis 2 ( 2) : Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif       

terhadap kepatuhan membayar pajak di kalangan UMKM. 

Hipotesis 3 (  )  : Kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar 

pajak di kalangan UMKM. 

 


