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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara 

yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju 

kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. 

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakan secara efektif 

mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat 

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: 

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.” 

 

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

adalah sebagai berikut: 
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“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.” 

 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Suandy (2005:10) 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-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum.” 

 

Dari definisi-definisi tersebut, 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 Teori Pemungutan Pajak  

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14), teori-

teori yang mendukung pemungutan pajak terdiri dari : 

1. Teori Asuransi 

Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus 

memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara.33 

2. Teori Kepentingan 

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak 

berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu 

Negara. 

3. Teori Bakti atau Kewajiban Pajak Mutlak 

Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada Negara dengan 

tidak mempermasalahkan apa yang menjadi basic atau dasar bagi 

negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya. 

4. Teori Gaya Pikul 

Keadilan dan kebenaran Negara dalam memungut pajak dari warganya 

didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, 

dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk 

Teori Gaya Beli 

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara 
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memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan Negara dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemberian fasilias sosial, ekonomi, pertahanan 

dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan 

sejahtera bagi masyarakat. 

6. Teori Pembangunan 

Untuk Indonesia justifikasi yang paling telat adalah pembangunan. Pajak 

dipungut Negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan 34 

pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil, 

makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. 

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan,(2003:3)dasar 

pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa teori, yaitu : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 
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3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan.”  

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

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

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:2) dalam 

bukunya Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa : 

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan 

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.” 

 

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai suatu sumber penerimaan 

bagi negara untuk membiayai pengeluaran negara , baik pengeluaran rutin 

maupun untuk pembangunan negara. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya 

Perpajakan (2003:1)  menyatakan bahwa : 

“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi.” 

 

Begitu juga fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan 

Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2003:8) menyatakan 

bahwa: 

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.” 
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Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan 

mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan 

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan 

pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi 

penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan 

masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka 

pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai 

contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman 

keras dapat ditekan.Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.1.4 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. 
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2. Menurut Sifatnya 

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

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. 
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Menurut Siti Resmi (2009:7)) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut gologannya, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Pajak Langsng merupakan pajak yang harus dipikul dan ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain. Pajak harus mennjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak 

tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut Sifatnya 

Pajak dapay dikelompokan menjadi dua yaitu : 

a. Pajak Subjekti 

Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. 
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Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif 

Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat 

tinggal. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Negara ( Pusat) 

Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada 

umumnya. 

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik daerah timgkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II ( pajak 

kabupaten kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

Contoh :  
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Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di 

atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kenadaraan diatas 

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Pajak 

Kabupaten Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Golongan C dan Pajak Parkir. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2005:17) didalam perpajakan terdapat 3 sistem 

pemungutan pajak yang dapat dibagi menjadi : 

1. Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-ciri Official Assesment System 

a. Wewenang untuk memntukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif 

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 
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2. Self Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

mempertimbangjan, membayar daan melapor sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Witholding System. 

Sistem ini memakai sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo 

(2011:7), yaitu: 

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. 
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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. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Tarif Pajak 

Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori & Kasus (2003:13-

15), menyatakan bahwa, Jenis-jenis tarif pajak yaitu: 

1. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, 

berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif bea materai. 

2. Tarif Proposional (sebanding), adalah tarif pajak berupa persentase 

tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan 

pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka akan semakin 
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besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan yang 

proposional atau sebanding. Contoh: dikenakan PPN 10 % atas 

penyerahan barang kena pajak. 

3. Tarif Progresif (meningkat), adalah berupa persentase tertentu yang 

semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan 

pajak. Tarif proposional dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a. Tarif progresif-proporsional: merupakan tarif berupa persentase 

tertentu yag semakin meningkat dengan meningkatnya dasar 

pengenaan pajak , dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. 

b. Tarif progresif-progresif: merupakan tarif berupa persentase 

tertentu yan semakin meningkat dengan meningkatnya dasar 

pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin 

meningkat.  

c. Tarif progresif-degresif: merupakan tarif pajak berupa persentase 

tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar 

pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin 

menurun.  

4. Tarif degresif (menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang 

semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan 

pajak.” 

Dengan adanya jenis-jenis tarif pajak tersebut, wajib pajak dapat 

menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar 

dan wajib pajak dapat mengetahui besarnya pajak yang dinyatakan dalam 
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persentase. Selain jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif 

proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif (menurun). 

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase 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 persentase tarif yang digunakan semakin besar bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.1.7 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

 Asas Pemungutan Pajak Menurut Adolf Wagner 

 

1. Asas Politik Finansial 

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

negara harus memadai sehingga dapat membiaya pembangunan dan 

mendorong perekonomian negara. 

2. Asas Ekonomi 

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat sasaran, 

seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah. 

3. Asas Keadilan 
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Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak 

diskriminatif. 

4. Asas Administrasi 

Asas administrasi mengatur segala permasalahan berhubungan dengan 

perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan 

dimana tempat membayar pajak. 

5. Asas Yuridis 

Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan 

Undang Undang. 

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 

Inguiry 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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 : 

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. 

 

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), hambatan pemungutan pajak 

terdiri dari : 
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1. Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, 

menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak 

yang langsung ditujukan kepada fiskus. 

a. Penghindaran Pajak 

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak 

c. Melalaikan pajak 

2. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan 

pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial 

masyarakat, perkembangan pemungutan pajak itu sendiri. 

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 

dua (Mardiasmo, 2011:8), yaitu: 

1. Perlawanan pasif 

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 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain: 
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a. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion, yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 

 

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak  

2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksanakan hak, dan khususnya secara disiplin, sesuai peraturan  perundang- 

undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Pengertian kepatuhan wajib 

pajak yang ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu (2006:110), 

menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” 

 

.  Sedangkan definisi yang dijabarkan oleh tim Subdit Verifikasi Dit. PPh 

Ditjen Pajak adalah kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai 

dimana wajib pajak memenuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan, 

tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. 

 

2.2.2 Definisi Kepatuhan Perpajakan 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 
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tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 

sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari 

selfassesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan 

sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam 

membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak 

menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), 

menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana   

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya”. 

 

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip 

oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

dapat didefinisikan dari: 

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), 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”. 

 
 



33 
 

2.2.3 Teori Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Chaizi Nasucha, 2004:134) secara garis besar, teori 

tentang kepatuhan pajak wajib pajak digolongkan dalam : 

1. Teori Paksaan (compulsory compliance)  

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya 

unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori 

ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa 

adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan 14 hukum. Jadi, 

menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang 

menyebabkan orang mematuhi hukum.  

2. Teori Konsensus (voluntary compliance).  

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan 

masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas 

hukum 

 Menurut Mardiasmo Teori kepatuhan sendiri  terdapat 2 teori ; 

1. Teori Paksaan 

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena aanya 

unsur paksaan dan kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. 

Teori ini didasarkan pada paksaan fisiik sebagai monopoli penguasa 

adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi 

menurut teori paksaan, Unsur sanksi merupakan faktor yang 

menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, apabila suatu 

kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan 
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ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik 

terhadap hukum itu sendiri maupun penegak hukumnya. Seringkali 

pemeriksaan perlakuan hukum dan penataan akan bersifat semu karena 

berakar pada nilai nilai sosial yang ada. 

2. Teori Konsensus 

Pada teori Konsensus, dasar ketaantan hukum terletak pada 

penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum yaitu sebaga dasar 

legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat 

dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang 

 

2.2.4. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

perpajakan. 

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan 

yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga 

dapat meliputi kepatuhan formal.  

Ada 2 macam kepatuhan wajib pajak menurut Mardiasmo dalam buku 

yang berjudul Perpajakan (2005:5), menyatakan bahwa kepatuhan terdiri dari: 

1. Kepatuhan pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 

antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak 



35 
 

(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar 

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

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan 

Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.  

2. Kepatuhan Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 

hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 

materiil). hukum ini memuat antara lain : 

 

2.2.5  Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai 

“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

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

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

 Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa : 

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi 

masing-masingjenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.” 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, 

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 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. 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 

(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 

 

2.2.6  Pengertian Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai 

“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

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

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

b.  Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
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c.  Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

 Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa : 

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi 

masing-masingjenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.” 

 

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

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 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. 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 

(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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2.2.7 Hak dan Kewajiban Umum Wajib Pajak 

 Dalam buku Hukum Pajak Edisi Revisi yang ditulis oleh Y. Sri 

Pudyatmoko (2008:125) menulis terdapat 6 kewajiban umum sebagai Wajib 

Pajak, yaitu: 

1. Kewajiban mendaftarkan diri 

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT 

3. Kewajiban membayar pajak 

4. Kewajiban membayar denda 

5. Kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan 

6. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan 

Sedangkan hak umum sebagai Wajib Pajak adalah: 

1. Hak membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

2. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak 

 

2.2.8 Proses Kepatuhan Wajib Pajak 

Dipandang dari prespektif hukum dikutip dari Chaizi Nasucha (2004:132), 

Kepatuhan mengandung 4 proses utama berikut ini : 

1. Indoctritation yaitu orang mematuhi hukum karena didoktrinasi untuk 

berbuat umumnya seperti yang dikehndaki oeh kaidah hukum tersebut. 

Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga 

orang mengetahui dan mematuhi kaidah kaidah hukum tersebut. 
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2. Habituation yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas. Dimana 

dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. 

3. Utility yaitu orang cenderung berbuat sesuatu karena merasakan 

memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan 

mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk 

menciptakan keadaan yang diharapkan 

4. Group Identification yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada 

kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok 

sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana 

yang palong tepat untuk mengadakan identiikasi tersebut. 

Menurut Chaizi Nasucha (2004:133), kepatuhan hukum sebagai derajat 

kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses yaitu sebagai berikut : 

1. Compliance  yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan 

adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari 

hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini 

kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan kepada keyakinan akan 

tujuan hukum, tetapi ada unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan 

yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari 

masyarakat jika terdapat pengawasan yang efektif dari penegak hukum. 

2. Identification dalam proses ini orang akan mematuhi hukum dengan 

maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan 

terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-
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pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif 

dan motivasi untuk mematuhi hukum adalah keuntungan yang akan 

diperoleh dari hubungan baik tersebut sehngga kepatuhan hukum 

tergantung pada baik buruknya hubungan tersebut. 

3. Internalization orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan 

kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadaaan demikian 

mungkin terjadi bahwaa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari 

segi keyakinan akan nilai yang berlaku, yang penting menrut sistem ini 

orang percaya akan tujuan yang dicapai oleh hukum hendak 

memberikan imbalan bagi dirinya. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak 

akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya suatu sanksi yang 

berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. 

 

2.2.9  Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 
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 Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 

Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan 

pada tingkat di bawahnya seperti peraturan menteri keuangan (Waluyo, 2011:31). 

 

2.2.10  Fungsi Surat Pemberitahuan 

Seperti dalam batasan SPT di atas bahwa Wajib Pajak dalam melaporkan 

perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 

Undang-Undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk 

mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini lebih menegaskan fungsi SPT bagi Wajib 

Pajak. 

1. Bagi Pengusaha 

Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

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

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun 
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pajak atau bagian tahun pajak; 

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

c. Harta dan kewajiban; dan/atau 

d. Pembayaran dari pemoting atau pemungut tentang pemotongan atau 

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

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak 

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a.  pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 

dan disetorkannya. Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi 

formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan 

benar, lengkap, jelas, sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam 
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mengisi SPT adalah: 

a. Benar, yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 

penerapan.ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam 

penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 

b. Lengkap, yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek 

pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan; dan 

c. Jelas, yaitu melaporkn asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-

unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib 

Pajak, formulir SPT disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan 

tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 

diperkirakan mudah terjangkau Wajib Pajak. Pengambilan SPT dengan cara lain 

juga dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mengakses situs Direktorat Jenderal 

Pajak. Penegasan pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap Wajib Pajak yang wajib 

mengisi SPT dan Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakn bahasa asing dan mata uang 

selain rupiah, mengambil sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata 

caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan masalah penandatanganan SPT 

dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan 

elektronik atau digital, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

tanda tangan biasa (pengaturannya berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan). 
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2.2.11 Bentuk, Isi, dan Keterangan dan/atau Dokumen Sebagai Lampiran 

SPT 

a. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) 

  Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.03/2007 meliputi: 

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. 

2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas: 

a. SPT Masa Pajak Penghasilan; 

b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 

c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk: 

1. formulir kertas (hardcopy); atau 

2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat 

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) 

1. SPT Tahunan 

 Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit 

memuat: 
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- Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib 

Pajak; 

- masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan; 

dan 

- tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. 

Di samping data dasar (data formal) juga terdapat/memuat data materiil 

mengenai: 

1. jumlah peredearan usaha; 

2. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak; 

3. jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

4. jumlah pajak yang terutang; 

5. jumlah kredit pajak; 

6. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

7. jumlah harta dan kewajiban; 

8. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan 

9. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

2. SPT Masa 

Dalam SPT Masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT 

Masa Pajak Penghasilan yaitu memuat: 

1. jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak 

dibayar; 

2. tanggal pembayaran atau penyetoran; dan 
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3. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

  Sedangkan untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dipisahkan dengan 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

sebagai berikut. 

1. SPT Mssa Pajak Pertambahan Nilai memuat: 

a. jumlah penyerahan; 

b. jumlah dasar pengenaan pajak; 

c. jumlah Pajak keluaran; 

d. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikteditkan; 

e. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

f. tanggal penyetoran; dan 

g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut PPN memuat: 

a. jumlah dasar pengenaan pajak; 

b. jumlah pajak yang dipungut; 

c. jumlah pajak yang disetor; 

d. tanggal pemungutan; 

e. tanggal penyetoran; 

f. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

c. Lampiran Surat Pemberitahuan 

SPT Tahunan (Pajak Penghasilan) yang telah diisi dan ditandatangani harus 

disertai lampiran-lampiran sebagai berikut: 

a. Bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus 
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dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba 

Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak. (pasal 4 ayat 4 KUP) 

b. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik harus dilengkapi 

oleh Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 

c. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, melampirkan 

penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahu pajak yang 

bersangkutan. 

d. Lampiran-lampiran lain yang brsifat khusus: 

1. Surat kuasa khusus menandatangani SPT Tahunan bila tidak 

ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri. 

2. Surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan 

penghasilan. 

3. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor dan ekspor. 

4. Surat Setoran Pajak (SSP) untukPPh pasal 29 (yaitu penyetoran 

kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun) yang harus disetorkan 

selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah akhir tahun pajak. 

 

2.2.12  Penyampaian Surat Pemberitahuan 

 Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan 

SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan: 

1. secara langsung; 
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2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau  

3. cara lain. 

Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan: 

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk 

badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk 

pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat; 

atau 

2. e-filing melalui ASP (application service provider). 

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi 

yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai 

perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. 

 Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan tanda penerima 

surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara 

penyampaian SPT. Terhadap SPT yang disampaikan: 

1. secara langsung, akan diberi tanda penerima surat melalui Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak; 

2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti penerimaan 

SPT; 

3. dengan cara lain yaitu: 

a. melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda 

Penerimaan Surat; 

b. e-filing dengan bukti penerimaan elektronik. 
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Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, 

NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), dan Nomor 

Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa 

aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk. 

 

2.2.13  Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak 

 Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu 

penyampaian SPT diatur: 

1. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT 

Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir 

minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang 

dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. 

Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa 

Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa 

Pajak Terakhir. 

2. SPT Tahunan Pajak PenghasilanWajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 

(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak. 
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2.2.14  Pembetulan Surat Pemberitahuan 

 Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, 

masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan: 

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali 

untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, 

sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan 

sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 

saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa 

yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan 

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib 

Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan 

dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
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mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai 

pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar. 

3. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib 

Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri 

tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan 

sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: 

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; 

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. 

 Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas 

beserta sanksi administrasinya berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari 

pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan 

tersendiri dimaksud disampaikan. 

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah 

disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau 

Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak 

sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang 

telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan 

tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan 
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Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 

belum melakukan tindakan pemeriksaan 

Cara mengukur tingkar kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 

adalah dengan cara membandingkan jumlah SPT yang masuk dengan jumlah 

wajib pajak wajib SPT. Rumus perhitungannya sebagai berikut : 

 

2.3  Penagihan Pajak 

Pengertian Penagihan menurut Rohmat Soemitro  yang ditulis oleh Sony 

Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, 

dan Isu (2006:17) menyatakan bahwa : 

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, 

karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya 

mengenai pembayaran pajak.”  

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam buku Pedoman Penagihan Pajak 

(2009:1) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu: 

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” 

 

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang  

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam 

 

                 

                            
 x 100 
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melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, 

dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya. 

 Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan 

tunggakan pajak antara lain: 

1. Surat Teguran 

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak 

dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan 

sejak tanggal diterbitkannya). 

2. Surat Paksa 

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat 

teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh 

Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan pajak sebesar Rp. 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 

2x24 jam. 

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat 

dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan 

dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). 

4. Lelang 

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum 

dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui 
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SPMP / 
Penyitaan 

Pengumuman 
Lelang 

Pelaksanaan 
Lelang 

Surat paksa Surat Teguran 

Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya 

pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama 

dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya 

lelang pada saat pelelangan. 

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita 

Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang 

berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan 

yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

 

STP 

SKPKB 7 hari 21 hari 

SKPKBT   

SK Pembetulan 

SK Keberatan 

Putusan Banding Jatuh tempo  

 

  

 14 hari 14 Hari 

 

Gambar 2.1  

Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

 

2.3.1 Tindakan Penagihan Pajak 

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut: 
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2.3.1.1  Penagihan Pajak Pasif  

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, 

SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang 

menyebabkan pajak terutang lebih besar.  

Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, 

Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing 

surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif. 

a. Surat Tagihan Pajak 

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam 

bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2002:18), 

mendefinisikan bahwa : 

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.” 

 Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia 

Rahayu dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Kasus) (2006:173) 

menyatakan bahwa :  

“Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda.” 

 Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak 

terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya. 

b.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
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Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2005:26), definisi 

SKPKB adalah sebagai berikut : 

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang 

diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.” 

 

 Sedangkan SKPKB menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam 

bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) (2006:171) menyatakan bahwa : 

 “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 

dan jumlah yang harus dibayar.” 

 Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan : 

a. besarnya jumlah pajak yang terutang 

b. jumlah kredit pajak 

c. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak 

d. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya 

 

SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya 

masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. 

Berdasarkan system self assessment yang dianut Undang-undang 

perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan 

diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan. 
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Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum 

24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau 

kurang membayar besarnya pajak yang terutang. 

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

 Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2005:27), definisi 

SKPKBT adalah sebagai berikut : 

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.” 

 

 Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya 

Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) (2006:172) menyatakan bahwa : 

 “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan 

yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan 

SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan 

ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya.” 

 

 SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak 

terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. 

d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang 

bertambah 

 Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi 

Pelayanan Perpajakan (2007:116), mendefinisikan bahwa : 

 “Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak 

menyebabkan pajak yang terutang bertambah.” 
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 Hal keberatan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

e. Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah 

 Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi 

Pelayanan Perpajakan (2007:117), mendefinisikan bahwa : 

“Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

menyebabkan pajak terutang bertambah.” 

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan 

Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi 

kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak dalam hal ini 

seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu tiga 

bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima. 

f. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang bertambah 

 Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi 

Pelayanan Perpajakan (2007:116), mendefinisikan bahwa : 

“Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 

Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan 

pajak terutang bertambah.” 

 

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau 

penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 

surat lain yang sejenis 
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2.3.1.2 Penagihan pajak aktif 

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, 

dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak 

hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif 

dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian 

Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan 

Pengumuman Lelang. 

 

2.3.2 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2009:147): 

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.” 

 

 Sedangkan Siti Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati (2009:70) menyebutkan 

bahwa “Surat Paksa dalam hukum disebut „parate ecsecutie’ yang berarti bahwa 

penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri”. 

 Pengertian Surat Paksa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2000: “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak”. 

 Jadi Surat Paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah yang 

diperuntukkan unbtuk membayar pajak dan biaya penagihan pajaknya yang 
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dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara denga putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

 Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa: 

“Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan 

Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 

Peninjauan Kembali yang menyebabka jumlah pajak yang masih harus 

dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung oajak dengan 

Surat Paksa. 

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo 

penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran 

pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengn Surat Paksa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

 

 Oleh karena itu sepanjang Wajib Pajak membayar utang pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap 

Wajib Pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, 

apabila ternyata Wajib Pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar 

pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan 

melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas. 

Beberapa tindakan penagihan yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak atau 

penanggung pajak terlihan tidak berniat untuk membayar hutang pajaknya, 

menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Primandita 

Fitriandi , et al, (2007:191) adalah sebagai berikut 

1. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang 

penanggung pajak yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut undang-undang 
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2. Pencegahaan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap 

penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik 

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

3. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu. 

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan 

adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak  (Halim, 2001). 

Efektifitas = 
               

             
 x 100 

Berikut ini adalah  indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektifitas dari 

menghitung formula efektifitas 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Pengukuran Efektifitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 

 

2.3.3 Penerbitan Surat Paksa 

Menurut pasal 8 ayat 1 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Surat 

Paksa diterbitkan apabila: 

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus, atau 
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3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

 

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat 

Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal 

penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik 

sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau 

surat lain yang sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau 

bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan 

dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan. 

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami 

kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat 

diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui 

keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah 

pihak. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau 

penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa 

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis ( Ayat 2). 

 

2.3.4  Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan 

mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhinya. 
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Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang 

penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan 

Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

85/PMK.03/2010. 

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. 

 

2.4 Penerimaan Pajak 

Salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat serta  

mewujudkan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadaan sosial. Setiap tahun 

pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negata yang mempunyai fungsi sebagai dasar kebijakan keuangan 

pemerintah dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk 
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menjalankan pemerintah. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan 

belanja yang diprediksikan akan terjadi pada tahun berikutnya. Sumber 

pendapatan negara diantaranya adalah pendapatan pajak, pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP), serta hubah. Salah satu unsur pendapatan yang penting 

adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak yang paling penting terdiri dari 

pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Di banyak negara kedua jenis 

pajak ini juga merupakan yang paling besar. 

Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan negara, salah satu 

cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak. 

Penentuan dan pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar besarnya tidakdi 

maksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada rakyat, 

melainkan berusaha untuk mengoptimalisasikan jumlah subyek dan obyek yang 

dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan (optimalisasi) 

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara ( UU 17 tahun 

2003) tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka (9). Selanjutnya dalam Undang 

Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2003 mengkelompokan penerimaan negara kedalam tiga 

kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan 

penerimaan hibah 

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah: 

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaaan negara yang dominan 

baik untuk belanja rutin maupun pembagunan”. 
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Dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian penerimaan pajak adalah uang 

tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan 

undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) secara langsung. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi 

sumber pembiayaan pembangunan unuk kemandirian pembiayaan pemerintah dan 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Garut 

Untuk mengukur pencapaian target penerimaan pajak dengan 

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak : 

Presentase = 
                          

                        
         

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Irman Hernadi 

(2013) 

Pengaruh 

Penagihan Pajak 

dan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Terhadap 

Penerimaan Pajak 

(Studi Kasus Pada 

Kantor Pajak 

Wilayah Jawa 

Barat 1 ) 

Terdapat pengaruh yang cukup 

besar korelasi penagihan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak sebesar 0,948 

dengan arah positif.Artinya 

penagihan pajak dan kepatuhan 

wajib pajak memiliki hubungan 

yang sangat kuat/erat terhadap 

penerimaan pajak 

2. Vidya 

Ayuningtyas 

(2011) 

Analisis Penagihan 

Pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

Penagihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan 

implikasinya pada penerimaan 
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pajak dan 

Impikasinya Pada 

Penerimaan Pajak 

Di KPP Pratama Di 

Wilayah Kota 

Bandung 

pajak pada KPP Pratama di 

Wilayah Kota Bandung.Terdapat 

hubungan antara penagihan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

dan impilkasinya terhadap 

penerimaan pajak pada KPP 

Pratama di Wilayah Kota Bandung 

sebesar 89,8% br 

3. Rahmat 

Susanto 

(2012) 

Pengaruh Biaya 

Kepatuhan dan 

Penagihan Pajak 

Terhadap 

Penerimaan Pajak  

(Survey Pada KPP 

di Kanwil Jawa 

Barat 1 ) 

Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa Biaya Kepatuhan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Wilayah Jawa Barat I masih cukup 

tinggi. Biaya kepatuhan 

berpengaruh 

terhadap penerimaanpajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Wilayah Jawa Barat I. Artinya 

semakin tinggi biaya kepatuhan 

maka akan berdampak terhadap 

penurunan penerimaan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Wilayah Jawa Barat I. Sedangkan 

untuk Penagihan Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Wilayah 

Jawa Barat I sudah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan undang 

Â– undang yang berlaku meskipun 

belum optimal. 

Penagihan pajak berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan PajakPratama 

Wilayah Jawa Barat I. Artinya jika 

penagihan pajakdilakukan dengan 

baik maka akan berdampak postif 

terhadap 

peningkatan penerimaan pajak. 

 

4. Elza 

Syawaliani 

(2014) 

Analisis efektifitas 

dan kontribusi 

penagihan pajak 

dengan surat paksa 

terhadap 

penerimaan pajak 

(Penelitian pada 

Kantor Pelayanan 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan bantuan SPSS 17 

menunjukkan bahwa hasil 

pengujian hipotesis secara parsial 

maupun simultan membuktikan 

bahwa efektivitas dan kontribusi 

panagihan pajak dengan Surat 

Paksa tidak mempunyai pengaruh 
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Pajak Pratama 

Bandung Cicadas) 

yang signifikan terhadap 

penerimaan pajak. Koefisien 

determinasi menunjukkan 30,9%, 

yang artinya 30,9% penerimaan 

pajak dipengaruhi oleh efektivitas 

dan kontribusi penagihan pajak 

dengan Surat Paksa. Sedangkan 

sisanya 69,1% penerimaan pajak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar penelitian in 

 

2.6 Kerangka Pemikiran    

2.6.1  Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

  Menurut Kiryanto yang dikutipoleh Eliyani (1999) kepatuhan wajib pajak 

didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang 

diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar 

pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan  

  Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia 

baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak 

tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang. 

  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irman Hernadi 

(2013) tentang Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Wilayah Jawa Barat 1 ) ,bahwa 

kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan 

pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tinggi 
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maka penerimaan pajak yang diperoleh akan tinggi, dan sebaliknya apabila 

kepatuhan wajib pajak dalam menbayar kewajiban pajaknya rendah, maka 

penerimaan pajak yang diperoleh pun rendah. 

 

2.6.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 

menjual barang yang telah disita. 

  Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio 

yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 12% termasuk paling rendah 

dibandingkan negara-negara tetangga Ini disebabkan karena banyaknya wajib 

pajak yang tidak patuh Dalam membayar pajak,Pajak terutang yang lalai dilunasi 

oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi 

mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk 

berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara 

tidak langsung. (Fuad Rahmany : 2011). Dengan adanya pajak terutang maka 

dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa. Bila penagihan pajak dengan 

surat paksa dilakukan secara efektif maka dpat meningkatkan penerimaan pajak. 

  Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Elza Syawaliani tentang Analisis efektifitas dan kontribusi 

penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak (Penelitian pada 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas), bahwa berdasarkan hasil 

analisis data dengan bantuan SPSS 17 menunjukan bahwa hasil pengujian 

hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa efektivitas dan 

kontribusi panagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 

30,9%, yang artinya 30,9% penerimaan pajak dipengaruhi oleh efektivitas dan 

kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan sisanya 69,1% 

penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. 

  Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya 

dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

KPP Pratama 

Penerimaan Pajak 

Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa 

Tunggakan Pajak 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
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2.7  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. Dalam penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Elza (2014) mengenai Analisis efektifitas dan kontribusi 

penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak (Penelitian pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas) hasil hipotesis secara parsial 

maupun simultan membuktikan bahwa efektivitas dan kontribusi panagihan pajak 

dengan Surat Paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan 

oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa: 

H1 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Garut 

H2 : Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Garut 

H3 : Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut. 
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Gambar 2.3 
Paradigma Penelitian 

 

 

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 

 

Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (X2) 

 

Penerimaan Pajak (Y) 


