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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut para ahli berbeda-beda, tetapi pada dasarnya 

definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama. Untuk lebih jelasnya dan 

untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka 

dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut: 

Menurut Rochamat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pengertian pajak adalah 

sebagai berikut: 

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

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Diana Sari (2013:34) adalah 

sebagai berikut: 

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

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peratuan-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.” 

 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Diana Sari (2013:35) menyatakan 

bahwa: 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 
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Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: 

“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.” 

 

Dari berbagai definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur: 

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 atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

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

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu 

menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu 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, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 

terdiri atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), 

yaitu: 
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1. Official Assesment 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 ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assesment System 

Merupakan 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 Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

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

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Hilarius (2005:17) asas-asas pemungutan pajak diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Asas Keadilan 

Salah satu usaha untuk mencapai keadilan adalah mengusahakan supaya 

pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata. 

Berkaitan dengan keadilan, Adam Smith (172-1790) dalam bukunya An 

Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations 

mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam 

The Four Maxims dengan urutannya sebagai berikut: 

a. Equality, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang 

dengan kemampuan subyek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan 

yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para Wajib 

Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. 

b. Certainly, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan 

tidak mengenal kompromi artinya adanya kepastian hukum dalam 

pemungutan pajak, baik mengenai subyek, obyek, besar pajak dan 

juga ketentuan mengenai waktu pembayarnnya. 
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c. Convenience of Payment, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat 

yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya 

dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. 

d. Efficiency, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-

hematnya, jangan sekali-sekali biaya pemungutan melebihi 

pemasukan pajaknya. 

2. Asas menurut falsafah hukum 

a. Teori Asuransi 

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara 

bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya.dengan demikian 

pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi oleh 

seseorang kepada perusahaan asuransi. 

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karena 

negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan 

disini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya. 

Pemerintah menyelenggarakan kepentingan bersama. Untuk itu maka 

perlu biaya yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya 

dan kepentingannya diselenggarakan oleh pemerintah. 

c. Teori Bakti 

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut 

pajak adalah bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau 

kumpulan individu yang kedudukannya lebih penting daripada 
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individu itu sendiri, karena individu tidak dapat hidup sendiri. Karena 

sifatnya demikian, maka timbullah hak mutlak negara untuk 

memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti 

dari warga kepada negaranya. 

d. Teori Daya Pikul 

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut 

pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada 

warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk 

keperluan ini dibutuhkan biaya itu dipikul oleh segenap warga yang 

menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pajak harus 

dipungut berdasarkan daya pikul seseorang. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai 

gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu 

mengambil daya beli-daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat 

atau rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali 

kedalam masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup 

masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu 

3. Asas Yuridis 

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk 

warganya. Asas yuridis mengatur beberapa hal yaitu : 
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a. Hak-hak fiskus harus dijamin oleh undang-undang sehingga dalam 

pemungutan pajak dapat berjalan lancar. 

b. Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar tidak 

diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya. 

c. Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau 

perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada 

instansi pajak yang tidak boleh disalah gunakan oleh fiskus. 

4. Asas Ekonomis 

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak maka pemungutan pajak 

ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

pengembangan. 

5. Asas Finansial 

Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan pajak 

hendaknya lebih kecil daripada pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.  

 

2.2 Self Assessment System 

2.2.1 Pengertian Self Assessment System 

Self Assessment System menurut Siti Kurnia (2010:101) adalah:  

“Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”. 
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Dalam hal ini dikenakan dengan: 

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak. 

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos. 

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. 

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT 

dengan baik dan benar. 

Menurut Uwon Gustiawan (2007:55) mendefinisikan Self Assessment System 

sebagai berikut: 

“Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang”. 

  

2.2.2 Ciri-ciri Self Assessment System 

Ciri-ciri Self Assessment System menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah:  

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

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

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

perpajakannya sendiri. 

3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi 

pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. 
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2.2.3 Syarat Dalam Pelaksanaan Self Assessment System 

Dalam rangka melaksanakan Self Assessment System ini diperlukan 

prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan 

sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Early Suandy 

(2005:136), yaitu: 

1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousnessi) 

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, 

menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 

2. Kejujuran Wajib Pajak 

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya 

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

dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak 

untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang terutangnya. 

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

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 

keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 

4. Kedislipinan Wajib Pajak (Tax Dicipline) 

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
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2.2.4 Pelaksanaan Self Assessment System 

Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib 

Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment System menurut Siti 

Kurnia (2010:103) menjelaskan bahwa: 

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) 

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan 

dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang 

yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah 

mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilinasi 

dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). 

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak 

1) Membayar Pajak 

a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap 

bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. 

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), 

PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini 
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berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang 

ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk 

pemerintah. 

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai. 

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak 

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun 

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) 

yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain 

melalui pembayaran pajak secara elektronik(e-payment) 

3) Pemotongan dan Pemungutan 

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh 

final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. 

Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan 

pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak 

keluar dan pajak masukan. 

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak 

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib 

Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan 

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang 

dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan 

dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan 
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kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang 

pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

 

2.2.5 Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System 

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang 

diungkapkan Mardiasmo (2011:8) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. 

1. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang 

dapat disebabkan antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 

pajak. Bentuknya antara lain: 

a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar Undang-undang. 

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

Undang-undang (menggelapkan pajak). 
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2.2.6 Prinsip Self Assessment System 

Sebelum UU No.6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh 

fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah official 

assessment system. Perpindahan dari official assessment ke self assessment inilah 

yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. 

Prinsip self assessment ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut 

kutipannya: 

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang 

terutang. 

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif 

dalam membayar pajak. Aktif disini berarti menghitung sendiri pajak yang 

terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. 
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Prinsip self assessment pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa 

hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai 

perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat 

(2). Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3), dimana ayat 3 (1) ini berfungsi 

sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang 

dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan 

aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP 

dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun 

tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. Self Assessment System 

memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib Pajak dianggap benar 

sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut. 

 

2.2.7 Hak Wajib Pajak Dalam Self Assessment System 

Menurut Yusdianto Prabowo (2006:13) hak Wajib Pajak dalam Self Assessment 

System adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitauan 

2. Hak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak 

3. Hak untuk mengajukan keberatan 

 

2.2.8 Kewajiban Wajib Pajak Dalam Self Assessment System 

Menurut Yusdianto Prabowo (2006:13) kewajiban Wajib Pajak dalam Self 

Assessment System adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban mendaftarkan diri 
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2. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan 

3. Kewajiban membayar sendiri pajak yang terutang 

4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan 

 

2.3 Kualitas Pelayanan Pajak 

2.3.1 Pengertian Kualitas  

Pengertian kualitas menurut Menurut Supadmi (2009:217) adalah sebagai berikut: 

“Kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang 

menginginkannya.” 

Lewis & Booms (Tjiptono & G. Chandra, 2005) mendefinisikan kualitas sebagai 

berikut: 

 “Ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan. Pada umumnya harapan pelanggan dibentuk 

oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan.” 

Ada lima perspektif kualitas yang berkembang, kelima macam perspektif 

inilah yang menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara keanekaragam 

oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Menurut Fandy 

Tjiptono (2000:51) menyatakan bahwa kelima macam perspektif tersebut 

meliputi: 

“Transident-based approach, Product-bassed approach, User-based 

approach, Manufacturing-based approach, value-based approach”. 

Definisi dari kelima perspektif di atas adalah: 
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1. Transidental-based approach 

Dalam pendekatan ini kualitas dapat dirasakan tapi sulit didefinisikan atau 

dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya ditetapkan dalam dunia seni. 

2. Product-based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat diukur. Pandangan ini sangat objektif,  maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera. 

3. User-based approach 

Pendekatan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan seseorang 

merupakan produk yang berkualitas tinggi. Perspektif yang bersifat subjektif 

ini menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan yang 

berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah kepuasan maksimum 

yang dirasakan. 

4. Manufacturing-based approach 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal. Yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang 

ditetapkan perusahaan bukan konsumen yang menggunakan. 

5. Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan 

mempertimbangkan trade off (pertukaran) antara kinerja dan harga. Kualitas 

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas tinggi belum tentu 
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produk paling bernilai, akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau 

jasa yang paling tepat dibeli. 

 

1.3.2 Pengertian Pelayanan 

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 ditegaskan 

mengenai pelayanan perpajakan: 

“Pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra 

DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam 

rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak 

dan seluruh stakeholder perpajakan terhadap DJP”. 
 

Pengartian Pelayanan menurut Boediono (2003:60) adalah sebagai berikut: 

“Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan.” 

 

1.3.3 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Definisi Kualitas Pelayanan Pajak yang ditulis Lewis dan Baums yang dikutip 

oleh Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007:47) adalah sebagai berikut: 

“Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib 

Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain 

melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan 

dengan sikap menghargai para Wajib Pajak. 

 

Kualitas Pelayanan Pajak menurut Kotler (2002:83) adalah 

“Serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan 

pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak.” 
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Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 ditegaskan 

mengenai pelayanan perpajakan : 

“Pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra 

DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam 

rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak 

terhadap DJP.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan 

yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 

2.3.4 Indikator Kualitas Pelayanan 

Dalam suatu kualitas jasa terdapat dimensi yang menjadi tolak ukur dari 

kualitas suatu jasa. Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman dalam Fandy 

Tjiptono (2005:14) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu: 

1. Bukti Langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 
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3. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Siti Kurnia (2010:138) Wajib Pajak yang patuh adalah: 

 

“Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.”  

Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) mendefinisikan kepatuhan 

perpajakan adalah: 

“Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/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-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara.” 
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 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang 

taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah wajib pajak yang 

patuh. 

 

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib 

Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria 

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 untuk 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. 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 
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penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan. 

 

2.4.3 Macam-Macam Kepatuhan 

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Siti Kurnia (2010:138) yaitu: 

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan. 

Contoj kepatuhan formal adalah ketepatan waktu sektor pajak dalam 

menyampaikan SPT. 

2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi 

dan jiwa undang-undang perpajakan. Aspek material meliputi dengan 

kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 

 

2.5 Reformasi Perpajakan 

 Menurut Diana Sari (2013:6), reformasi perpajakan di Indonesia telah 

dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau 

perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari Sistem 

Official Assessment ke sistem Self Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan 

untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang 

sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulka praktek-praktek ilegal untuk 
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menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

 Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek 

perpajakan, melalui reformasi: 

a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak 

b. Kebijakan Perpajakan 

c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak 

d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan 

e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat 

Pajak. 

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan, yaitu: 

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; 

b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang 

Perpajakan; dan 

c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. 
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2.6 Penelitian Terdahulu    

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Ni Luh 

Supadmi 

(2009) 

Meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak melalui 

kualitas pelayanan 

Untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban 

perpajakannya kualitas 

pelayanan harus ditingkatkan 

oleh aparat pajak. 

2.  John Hutagaol 

(Jurnal 

Perpajakan 

Indonesia, 

volume 4, no 4, 

Januari 2005) 

Self Assessment: 

Implementasi & 

Keandalanya 

Dalam sistem self 

assessment, peran serta 

masyarakat wajib pajak di 

dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan sangat penting 

dan bahkan menjadi faktor 

penentu di dalam 

pengumpulan pajak. Apabila 

sistem tersebut dapat 

dilakukan dengan baik, maka 

diyakini bahwa kepatuhan 

sukarela akan meningkat 

secara otomatis. 

 

3. Rislian Agustina 

(2012) 

Pengaruh Penerapan 

Self Assessment 

System dan 

Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak pada KPP 

Terdapat hubungan yang kuat 

antara Penerapan Self 

Assessment System dan 

Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak sebesar 48,4%. 
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Pratama Bandung 

Tegallega 

 

 

4. Mita Kuraesin 

(2013) 

Pengaruh Pengetahuan 

Pajak dan Self 

Assessment System 

terhadap Kepatuhan 

Pajak pada KPP 

Pratama Bandung 

Cicadas 

Pengaruh Pengetahuan Pajak 

dan Self Assessment System 

berpengaruh terhadap 

terhadap Kepatuhan Pajak 

5. Charles Robinson 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak 

Terhadap 

TingkatKepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP 

Pratama Bandung 

Karees 

Kualitas Pelayanan Pajak 

memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Dengan 

perhitungan Rank Spearman 

didapatkan nilai koefisien 

korelasinya sebesar 0,586. 

6. Fitri Irmawati 

(2013) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak dan 

Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Pajak pada KPP 

Pratama Bandung 

Tegallega 

Kualitas Pelayanan Pajak dan 

Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Pajak. Dimana 

jika kualitas pelayanan dan 

pemeriksaan pajak baik, 

maka kepatuhan pajak akan 

baik juga. 

7. Dianne Dewintari 

(2011) 

Pengaruh 

Pelaksaanaan 

Modernisasi 

Administrasi 

Perpajakan Terhadap 

Kualitas Pelayanan 

Pelaksaanaan Modernisasi 

Administrasi Perpajakan dan 

Kualitas Pelayanan secara 

bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 
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dan Implikasinya Pada 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan pada 

KPP Pratama 

Bandung Cicadas. 

pajak badan yaitu sebesar 

57,5%. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Konstribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mendongkrak peningkatan 

penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif Wajib Pajak 

untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya 

peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah 

dengan melakukan Reformasi Perpajakan. (Diana Sari,2013:7) 

Pemerintah memberlakukan Reformasi Perpajakan dengan menerapkan 

self assessment system dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem 

pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system. Self assessment 

system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi 

kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. 

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang 

tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem 

tersebut. Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan 
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tulang punggung self assessment system. Wajib pajak bertanggung jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). 

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Jhon Hutagaol yang berjudul Self Assessment Implementasi & 

Kendalanya mengemukakan bahwa dalam sistem self assessment, peran serta 

masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting 

dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika 

sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan 

kepatuhan sukarela secara otomatis. 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan pihak fiskus dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 

pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. 

Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan 

kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan 

infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan 

system informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Supadmi (2009) 

tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara efektifitas layanan informasi dengan sikap 

ketaatan membayar pajak.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya 

dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Meningkatkan 

Penerimaan 
Reformasi 

Perpajakan 

Self Assessment System Kualitas Pelayanan Pajak 

1. Mendaftarkan diri 

ke KPP 

2. Menghitung pajak 

oleh Wajib Pajak 

3. Membayar pajak 

dilakukan sendiri 

oleh Wajib Pajak 

4. Pelaporan dilakukan 

Wajib Pajak 

Siti Kurnia (2010:103) 
 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Bukti Langsung 

 Keandalan 

 Daya tanggap 

 Jaminan 

 Empati 

Fandy Tjiptono (2005:14) 

1. Kepatuhan Formal 

2. Kepatuhan Material 

Siti Kurnia (2010:138) 
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2.8 Hipotesis 

  Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis 

sebagai berikut: 

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua 

atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat 

diuji.” 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang 

diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan uraian kerangka 

pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah Self Assessment System dan 

Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

 

       John Hutagaol 

 

 

   Ni Luh Supadmi 

 

Gambar 2.2  

Paradigma Penelitian 

Self assessment system 

(X1) 

Kualitas Pelayanan Pajak 

(X2) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Y) 


