
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Pajak  

 Pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara 

langsung. Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Diana sari 

(2013:33) adalah sebagai berikut: 

 Anderson, W.H.  

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang 

dibebankan kepada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara.” 

Prof .Dr . Djajadiningrat  

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara 

karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak 

ada jasa balik dari negara secara langsung.” 
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Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat. Soemitro dalam buku Mardiasmo 

(2011:1) yaitu: 

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

(yang dapat dipaksakan) demgan tidak mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.”  

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut mardiasmo (2011:1) menarik 

beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu: 

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 ketentuan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

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

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak dalam menjalankan pemerintahan menurut 

Mardiasmo (2009:1) yaitu: 

1. Fungsi Budgetair  

yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend  

yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu peungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Yang 

memiliki ciri-ciri: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

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 

yaitu: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.1.4 Jenis Pajak 

Mardiasmo (2009:5), menggolongkan pajak kedalam ketiga tinjauan yaitu 

menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 
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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 dilimpahakan 

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. 

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 pemungutannya 

a. Pajak pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, 
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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. 

2.1.5 Wajib Pajak  

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 : 

“wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

perpajakan.” 

Pengertian Wajib pajak menurut Erly Suandi (2001:1) dalam bukunya 

“Perpajakan” adalah: 

Wajb pajak adalah orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak pemotong pajak tertentu.” 

 

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

  Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2003;27)  menyatakan bahwa 

kewajiban wajib pajak adalah: 

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
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b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

c. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke KPP dalam waktu yang 

telah ditentukan 

d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

 Hak-hak Wajib Pajak  menurut Mardiasmo  (2003;38), menyatakan bahwa 

hak-hak wajib pajak adalah: 

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding 

2. Menerima bukti tanda pemasukan SPT 

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 

4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT 

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 

pajak 

6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat 

ketetapan pajak 

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah 

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya  
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2.1.7 Kualitas Pelayanan  

2.1.7.1 Pengertian Pelayanan  

 Menurut Boediono (2003:60) pelayanan adalah: “Suatu proses kepada orang 

lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 

Tahun 1993, pelayanan umum didefinisikan: 

“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum dilaksanakan instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam 

bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam bentuk upaya pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan.”  

 

2.1.7.2 Pengertian Kualitas 

 Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2007). Menurut Garvin (1996:463) ada lima persepektif kualitas yang 

berkembang. Kelima perspektif inilah yang menjelaskan mengapa kualitas bisa 

diartikan secara beranekaragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda 

pula, kelima perspektif tersebut meliputi: 

1. Trans Cendetal Approach 

2. Product - Based Approach 
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3. User - Based Approach 

4. Manufacturing – Based Approach 

5. Value – Based Approach 

Menurut Garvin (2007:39) mengungkapkan “Kualitas adalah suatu kata yang 

bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.” 

2.1.7.3 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspentasi pelanggan, jadi kualitas 

pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketetapan penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan. (Lena Elitan 

dan Lina Anatan, 2007:47). Defenisi kualitas atau mutu menurut Boediono 

(2003:113) “Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak 

yang menginginkannya”. 

Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang 

dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi 

standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara 

terus-menerus. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pihak yang menginginkannya. 
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Menurut Gasperz dalam Sinambela dkk (2010:06) mengemukakan bahwa 

pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: 

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan pokok, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan memberikan kepuasan atau penggunaan produk. 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

 

2.1.7.4 Dimensi Kualitas pelayanan 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam 

Lupiyoadi (2001:148) yaitu: 

1. Tangibles, bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan 

dan kemampuan sarana and prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 

2. Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

3. Responsiveness, atau daya tanggap yaitu suatu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 
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4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri 

dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilits, keamanan, 

kompetensi dan sopan santun. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupayamemahami keinginan pelanggan. 

 

2.1.8 Pengetahuan Pajak 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengetahuan berarti informasi yang 

telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas 

melekat dibenak seseorang. Atau dalam arti lain pengetahuan merupakan berbagai 

gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, pengetahuan 

perpajakan adalah informasi mengenai perpajakan yang diperoleh melalui 

pengamatan akal seseorang. 
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Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Caroline ( 2009:7) adalah: 

“pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wjaib pajak 

sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah 

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakannya.” 

Menurut martin dan Oxman dalam buku (Kusrini, 2006:23) definisi dari 

pengetahuan adalah: 

 “pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang 

menggambarkan objek dangen tepat dan mempresentasikannya dalam aksi 

yang dilakukan terhadap suatu objek.” 

Menurut Kusrini (2006:23) pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

yaitu pengetahuan procedural (procedural knowledge), pengetahuan deklaratif 

(deklarative knowledge), dan pengetahuan tecit (tacit knowledge). Pengetahuan 

procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan 

deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan 

pengetahuan tecit merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan 

bahasa.  

Bedasarkan kedua pengertian diatas, konsep dari pengetahuan pajak yaitu 

suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang 

akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
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Didalam faktor-faktor pengetahuan wajib pajak menurut Taslim : 2007 , tinggi 

rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan: 

a. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT. 

b. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT. 

c. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi. 

 

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.9.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk 

atau patuh pada ajaran atau aturan.  Menurut Gunadi (2005:14) pengertian kepatuhan 

perpajakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya 

pemeriksaan, investigasi sesakma, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi 

baik hukum maupun administrasi. 

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 

:148).  Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000, bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak adalah: 
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1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun 

terakhir 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 

Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang 

terakhir untuk masing-masing pajak yang terutang paling banyak 5% 

5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan 

Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. 

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). 

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik 

itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang 

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

pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutanng, dan 

pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. 
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2.1.9.2 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. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.  

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 

Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi 

ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 

material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan 

material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas 

waktu berakhir. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian – penelitian terdahulu yang ada tentang kualitas pelayanan pajak 

dan pengetahuan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Charles Robinson (2012) melakukan pengujian kulitas pelayanan pajak dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini dihasilkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Lisnawati (2013) melakukan pengujian pengetahuan pajak dan modernisasi 

sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

3. Lusiana Jayanti Sara (2014) melakukan pengujian pengetahuan pajak dan 

sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak, dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak dan 

sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Anissa Yuniar Larasati (2014) melakukan pengujian terhadap strategi 

pelayanan, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini 

dihasilkan bahwa terdapat pengaruh positif antara strategi pelayanan dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

5. Siti Masruroh (2013) melakukan pengujian terhadap kemanfaatan NPWP , 

pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan 
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wajib pajak, dalam penelitian ini di hasilkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara kemanfaatan NPWP , pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Table 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Terdahulu 

Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian Persamaan 

Dengan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

Dengan 

Penelitian 

Terdahulu 

Charles 

Robinson 

(2012 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

pajak 

terhadap 

tingkat 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

(studi survey 

pada kantor 

pelayanan 

pajak pratama 

bandung 

karees) 

 

 

Kualitas 

pelayanan 

pajak 

 

Kehandalan, 

Daya tanggap, 

Jaminan, 

Empati, 

Wujud nyata 

Kualitas 

pelayanan pajak 

berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi. 

 

Menggunakan 

seluruh variable 

kualitas pelayanan 

pajak 

 

 

Tingkat 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang 

pribadi 

 

 

Kepatuhan 

administrative, 

Kepatuhan 

teknis 

  

Menggunakan 

tingkat kepatuhan 

wajib pajak ornag 

pribadi sebagai 

variabel Y 

 

 

Menggunakan 

indikator yang 

berbeda 

Lisnawati 

(2013) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Pajak Dan 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Studi Kasus 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Bandung 

Karees) 

 

 

 

 

 

 

pengetahuan 

pajak 

pengetahuan 

mengenai 

ketentuan 

umum dan tata 

cara 

perpajakan, 

pengetahuan 

mengenai 

fungsi 

perpajakan, 

pengetahuan 

mengenai 

sistem 

perpajakan di 

Indonesia. 

Pengetahuan 

pajak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

  

 

 

 

 

 

Menggunakan 

indikator yang 

berbeda 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

sistem 

administrasi, 

kinerja, 

 

 

Modernisasi 
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perpajakan efektivitas 

pengawas, 

SDM 

professional 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 

kepatuhan 

wajib pajak 

Kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

mendaftarkan 

diri, 

Kepatuhan 

untuk 

menyetorkan 

kembali Surat 

Pemberitahuan 

(SPT), 

Kepatuhan 

dalam 

perhitungan 

dan 

pembayaran 

pajak terutang, 

Kepatuhan 

dalam 

pembayaran 

tunggakan 

   

 
Lusiana 

Jayanti Sara 

(2014) 

 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Pajak Dan 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

 

Pengetahuan 

pajak 

Pemahaman 

prosedur atau 

cara pengisian 

SPT, 

Pemahaman 

batas waktu 

pelaporan 

SPT, 

Pemahaman 

sanksi 

perpajakan 

dan 

administrasi 

Pengetahuan 

pajak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Menggunakan 

variabel yang 

sama yaitu 

pengetahuan 

pajak 

Menggunakan 

indicator yang 

berbeda 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern  

e-Registration 

,  e-SPT ,  

e-Filing 

 
Sistem 

administrasi 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 

 Tidak 

menggunakan 

variabel 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern 
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Kepatuhan 

Wajib Pajak  

Kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

mendaftarkan 

diri, 

Kepatuhan 

untuk 

menyetorkan 

kembali Surat 

Pemberitahuan 

(SPT), 

Kepatuhan 

dalam 

perhitungan 

dan 

pembaayaran 

utang pajak, 

Kepatuhan 

dalam 

pembayaran 

tunggakan 

 Menggunakan 

variabel Y 

sebagai 

kepatuahan wajib 

pajak 

Menggunakan 

indicator yang 

berbeda 

Anissa 

Yuniar 

Larasati 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Strategi 

Pelayanan 

Terhadap 

Pengetahuan 

Pajak Dan 

Implementasi

nya Pada 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Strategi 

pelayanan 

 

Pembenahan 

fungsi 

pelayanan dan 

pemeriksaan 

(direktorat 

jenderal pajak, 

2012), 

Penyuluhan 

kepada wajib 

pajak, Sikap 

pelayanan 

petugas 

Strategi pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengetahuan 

pajak 

Strategi pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 Tidak 

menggunakan 

variabel 

strategi 

pelayanan 

Pengetahuan 

wajib pajak 

Pembenahan 

Pemahaman 

prosedur atau 

cara pengisian 

SPT, 

Pemahaman 

batas waktu 

pelaporan 

SPT. 

Pemahaman 

sanksi dan 

administrasi 

 

Pengetahuan 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Menggunakan 

indicator yang 

sama yaitu 

indokator yang 

bersumber dari 

Taslim (2007). 

 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Wajib pajak 

yang mengisi 

dengan jelas, 

lengkap dan 

benar SPT 

 Menggunakan 

indicator yang 

sama yaitu 

indicator yang 

bersumber dari 
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sesuai dengan 

ketentuan 

Menyampaika

n SPT ke KPP 

sebelum batas 

waktu terakhir 

Siti Kurnia 

Siti 

Masruroh 

(2013) 

Pengaruh 

Kemanfaatan 

Npwp, 

Pemahaman 

Wajib Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi 

Empiris Pada 

Wp Op Di 

Kabupaten 

Tegal) 

Kemanfaata

n NPWP 

Wajib pajak 

dapat 

membayar dan 

melaporkan 

pajak dengan 

tertib 

Wajib pajak 

terhindar dari 

pengenaan 

sanksi karena 

tidak memiliki 

NPWP, Wajib 

pajak terhindar 

dari tarif Pajak 

Penghasilan 

yang lebih 

tinggi, Wajib 

pajak akan 

memperoleh 

kemudahan 

pengajuan 

kredit bank, 

Wajib pajak 

akan 

memperoleh 

kemudahan 

pengajuan izin 

usaha, Wajib 

pajak akan 

memperoleh 

kemudahan 

mengikuti 

lelang di 

instansi 

Pemerintah, 

Wajib pajak 

berpeluang 

menjadi 

rekanan 

Pemerintah, 

Wajib pajak 

akan 

memperoleh 

kemudahan 

pelayanan 

Kemanfaatan 

NPWP 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

kemanfaatan 

NPWP 
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perpajakan 

 Pemahaman 

wajib pajak 

Anda 

memahami 

cara 

menghitung 

pajak 

penghasilan 

terutang, Anda 

memahami 

cara 

memperhitung

kan pajak 

penghasilan 

yang harus 

dibayar dan 

angsuran 

pajak, Anda 

memahami 

tata cara 

pembayaran 

pajak, Anda 

memahami 

batas waktu 

pembayaran 

pajak, Anda 

memahami 

sanksi atas 

keterlambatan 

pembayaran 

pajak, Anda 

memahami 

cara mengisi 

Surat 

Pemberitahuan 

(SPT), Anda 

memahami 

tata cara 

penyampaian 

SPT, Anda 

memahami 

batas waktu 

penyampaian 

SPT, Anda 

memahami 

sanksi atas 

keterlambatan 

pelaporan 

pajak 

Pemahaman wajib 

pajak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

pemahaman 

wajib pajak  

 Kualitas 

pelayanan 

Kehandalan, 

Daya tanggap, 

Jaminan, 

Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

Menggunakan 

indicator yang 

sama  
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Empati, Bukti 

fisik 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 Sanksi 

perpajakan 

Sanksi pidana 

yang 

dikenakan 

bagi pelanggar 

aturan pajak 

cukup berat, 

Sanksi 

adminstrasi 

yang 

dikenakan 

bagi pelanggar 

aturan pajak 

sangat ringan, 

Pengenaan 

sanksi yang 

cukup berat 

merupakan 

salah satu 

sarana 

mendidik 

wajib pajak, 

Sanksi pajak 

harus 

dikenakan 

kepada 

pelanggarnya 

tanpa toleransi 

Pengenaan 

sanksi atas 

pelanggaran 

pajak dapat 

dinegosiasikan 

Sanksi perpajakan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel sanksi 

perpajakan 

 Kepatuhan 

wajib pajak 

Tepat waktu 

menyampaika

n SPT dalam 3 

tahun terakhir, 

Mengisi SPT 

dengan benar, 

lengkap, jelas 

dan 

ditandatangani

, Menghitung 

pajak terutang 

dengan benar, 

Tepat waktu 

membayar 

pajak, Tidak 

memiliki 

 Menggunakan 

kepatuhan wajib 

pajak sebagai 

variabel Y 

Menggunakan 

indicator yang 

berbeda 
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tunggakan 

pajak, 

Menyelenggar

akan 

pembukuan/pe

ncatatan 

sesuai dengan 

ketentuan 

perpajakan, 

Tidak pernah 

dijatuhi 

hukuman 

pidana di 

bidang 

perpajakan 

dalam 5 tahun 

terakhir 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 

:148). Rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih 

menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena pengetahuan masyarakat 

yang masih rendah dan kualitas pelayan yang masih jauh dari yang diharapkan wajib 

pajak. 

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak banyak langkah yang 

dilakukan oleh DJP yaitu salah satunya melakukan sistem modernisasi perpajakan. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan 
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dalam perpajakan. Kepuasan wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh 

dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem 

informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan 

fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran 

pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib 

pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara 

dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja 

pelayanan publik. DJP memiliki suatu langkah untuk meningkatkan pelayanan dan 

pengawasan terhadap tingkah laku wajib pajak dengan cara membentuk account 

representative. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan dangan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib 

pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

pengingkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, 

perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, penggunaan 

sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak juga sangat 

mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan 

kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi 

kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang 
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dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat 

muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan 

perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non 

formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan pajak secara intensif dan kontinyu akan 

meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai 

wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.  

Charles Robinson (2012) melakukan pengujian kulitas pelayanan pajak dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Selain itu Lisnawati (2013) melakukan pengujian 

pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian tersebut terlihat 

bahwa pengetahuan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak 

dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orng pribadi. 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 

H1 :kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpangaruh parsial terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

H2 :kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpangaruh simultan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Y) 

Pengetahuan Pajak 

(X2) 


