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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1  Pajak 

2.1.1.1  Definisi Pajak 

 Membahas mengenai perpajakan tidak lepas dari pengertian pajak itu 

sendiri, menurut Mardiasmo (2011) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

Waluyo (2011) mengemukakan bahwa pajak adalah : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.” 

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung 

dapat ditunjuk. 
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2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak 

  Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari ahli perpajakan tentang ciri 

ciri pajak yang melekat pada definisi pajak. 

 Ciri ciri pajak menurut Mohammad Zain (2007) adalah sebagai berikut :  

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya pengalihan dana (sumber daya) 

dari sektor swasta (Wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara 

(pemungut pajak/administrasi pajak).  

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan.  

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan individu oleh pemerintahan 

terhadap pembauaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 

5. Selain fungsi Budgetair (penganggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara 

atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/regulerend). 
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Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai 

berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal 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, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

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

memiliki ciri-ciri yang tidak terlepas dari : 

1. Rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak) 

2. Negara sebagai pemungut 

3. Undang-Undang sebagai ketetapan pajak 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
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2.1.1.3 Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 

(Mardiasmo, 2011)  yaitu : 

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

 

Selain dua fungsi pajak diatas , adapun dua aspek tambahan,yaitu : 

1. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 

2. Fungsi retribusi pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

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

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

Tujuan pajak yang selaras dengan tujuan negara akan menjadi sebuah landasan 

yang dapat memperkuat tujuan pemerintah dalam memungut pajak.  

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 

2011), yaitu sebagai berikut : 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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2.1.1.5 Hukum Pajak 

Menurut Siti Resmi (2011), Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu:  

1. Hukum Pajak Materiil. 

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, 

peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek Pajak), siapa yang 

dikenakan pajak (subjek pajak) dan berapa besar pajak yang dikenakan 

(tarif). Dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur segala sesuatu 

tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan 

hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. 

2. Hukum Pajak Formil 

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi 

kenyataan (cara melakukan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat 

antara lain : 

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

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak     

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak. 

c. Kewajiban pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.  

 Berdasarkan hukum pajak diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum 

pajak mempunyai kedudukan bagian dari hukum hukum lain. 
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2.1.2  Sanksi Perpajakan 

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

Undang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. 

Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).  

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-

masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi 

dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas 

kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.  

2.1.2.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan 

 Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 

Sanksi pidana dan Sanksi administrasi (Mardiasmo, 2011). Ancaman terhadap 

pelangaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi 

saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam 

dengan sanksi administrasi dan pidana.  

 Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi 

administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa 

bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah  

siksaan atau penderitaan.  

2.1.2.3 Sanksi Pidana 

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi 

pidana, yaitu:  



19 
 

a. Denda pidana 

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan 

diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar 

norma. 

b. Pidana kurungan 

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 

pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.  

c. Pidana penjara 

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, 

adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.  

2.1.2.4 Sanksi Administrasi  

 Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian pada negara, 

khusunya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. (Mardiasmo, 2011) 

2.1.2.5 Kegunaan Sanksi Perpajakan  

Menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau 

dituntut dari para wajib pajak, yaitu:  

1. Dituntut kepatuhan (Compliance) wajib pajak dalam membayar pajak 

yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 

2. Dituntut tanggung jawab (Responsibility) wajib pajak dalam 

menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu. 
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3. Dituntut kejujuran (Honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat 

Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.  

4. Memberikan sanksi (Law Inforcement) yang lebih berat kepada wajib 

pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.  

Dari keempat hal di atas, cara yang paling efektif agar wajib pajak menjadi 

wajib pajak yang patuh adalah dengan menerapkan sanksi (law Inforcement) tanpa 

pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen.  

2.1.3 Sanksi Administrasi Pajak 

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas 

Undang –undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Sanksi administrasi perpajakan meliputi : 

A.  Denda 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam 

Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan 

sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka 

perkalian dari jumlah tertentu.  

B. Bunga 

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.  

- Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak pada waktunya.  
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- Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan 

dalam batas waktu pembayaran.  

- Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. 

C. Kenaikan 

Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak 

yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban 

yang diatur dalam ketentuan material. 

Menurut Rochmat Soemitro (2004), terdapat beberapa hal yang dapat 

digunakan untuk menilai efektivitas sanksi, yaitu besarnya sanksi, penegakan 

sanksi dan publisitas sanksi. 

2.1.3.1 Besarnya Tarif Sanksi Administrasi  

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah 

menetapkan besarnya tarif sanksi. Ketentuan besarnya tarif diatur dalam Undang-

Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi 

sewenang-wenang . 

Sanksi Administrasi Berupa Denda 

A. Pasal 7 ayat 1  

SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian atau batas waktu 

perpanjangan penyampaian SPT dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 
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untuk SPT Masa PPN,  Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya,             

Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dan                 

Rp 100.000,00 Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

B. Pasal 8 ayat 3  

Besarnya denda 150% dari pajak kurang bayar, apabila membetulkan SPT 

setelah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan. 

C. Pasal 14 ayat 4  

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP , tapi tidak membuat 

faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak 

mengisi faktur pajak secara lengkap, selain menyetorkan pajak yang 

terhutang juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari dasar 

pengenaan pajak. 

D. Pasal 39 ayat 1 dan  

Setiap orang yang tidak sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak, menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT, 

menyampaikan SPT tetapi keterangannya tidak benar, menolak untuk 

dilakukan pemeriksaan, tidak melakukan pembukuan, tidak menyimpan 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dan tidak menyetorkan pajak 

yang telah dipotong atau dipungut sehingga menyebabkan kerugian pada 

negara akan dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 
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Tarif Sanksi Administrasi Berupa Bunga 

A. Pasal 8 ayat 2  

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahunan 

Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas 

jumlah pajak yang kurang dibayar. 

B. Pasal 9 ayat 2  

Apabila pembayaran penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrsi berupa 

bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu 

bulan.  

C. Pasal 13 ayat 2  

Apabila dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak DJP dapat 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan jumlah kekurangan 

pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah 

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling 

lama 24 bulan. 

D. Pasal 13 ayat 5  

Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKB tetap diterbitkan 

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak 

yang tidak atau kurang bayar. 
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E. Pasal 14 ayat 3  

Apabila dalam penerbitan SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak 

karena salah tulis dan/atau salah hitung, maka jumlah kurang bayar akan 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 

F. Pasal 19 ayat 1  

Apabila SKPKB/SKPKBT yang diberikan menyebakan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak 

atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu 

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, untuk 

seluruh masa. 

G. Pasal 19 ayat 2  

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak.  

H. Pasal 19 ayat 3  

Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan sementara 

perhitungan pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga 

sebesar 2% per bulan. 
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Tarif Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 

A. Pasal 8 ayat 5  

Pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. 

B. Pasal 15 ayat 2  

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak, apabila dalam jangka 

waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak ditemukan adanya data baru 

yang dapat menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah 

(penerbitan SKPKBT).  

C. Pasal 17C ayat 5  

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.  

 

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas kantor pajak 

melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada 

wajib pajak. 

2.1.3.2 Penegakan Sanksi Administrasi Pajak 

Kepatuhan memang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan 

Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan memang diperlukan sanksi pajak yang 

tegas. Safri Nurmantu (2010) mengatakan penegakan hukum di bidang perpajakan 

adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib 
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pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang undang perpajakan 

seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta 

membayar pajak pada waktunya.  

Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi 

pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan 

pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak 

(Wiriawan B.Ilyas, 2011). Dengan adanya berbagai pembangunan di berbagai 

sektor kehidupan, pada akhirnya akan memberikan manfaat lain dalam 

menciptakan perubahan di masyarakat. Masih menurut Wirawan B.Ilyas (2011), 

sanksi administrasi bahkan bisa lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi 

pidana sepanjang ukuran besaran sanksinya diperberat. Oleh karena sanksi 

administrasi bisa membuat seseorang menjadi bangkrut dengan menyita kekayaan 

seseorang untuk melunasi utang pajaknya, oleh karena itu penerapan sanksi 

administrasilah yang perlu didahulukan dibandingkan sanksi pidana dalam hukum 

pajak agar tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia bisa segera direalisasikan. Tujuan mensejahterakan dan memberikan 

keadilan bagi rakyat adalah tujuan yang sangat mendasar sebagaimana tercantum 

di dalam pembukaan UUD 1945. 

2.1.3.3 Publisitas Sanksi Administrasi Pajak 

Dalam hukum publik (termasuk hukum pajak), tidak ada pilihan selain 

harus dipatuhi, dan sanksi dalam hukum publik merupakan alat utama untuk 

memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Terlebih hukum pajak 

yang memberikan kewajiban kepada semua warga negaranya untuk ikut serta 
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dalam pembiayaan negara, yang merupakan sesuatu yang mutlak untuk 

kesinambungan hidup negara.  

Pada umumnya orang segan membayar pajak karena tidak memberi 

imbalan secara langsung sehingga besar kemungkinan oranng-orang yang 

kesadaran pajaknya rendah akan melakukan penggelapan pajak. Pemerintah perlu 

memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk 

menanamkan kesadaran pajak. Namun disamping itu masih perlu adanya sanksi 

sebagai alat paksa yang digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak patuh 

supaya mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan. 

2.1.3.4 Surat Tagihan Pajak 

Pengertian Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU 

Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 adalah: 

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

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.” 

Menurut Siti Resmi (2011) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus 

mengunkapkan hal yang sama mengenai pengertian Surat Tagihan Pajak, yaitu : 

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak  dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak 

(STP) adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan 

menyertakan sanksi administrasi didalamnya.  
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Surat Tagihan Pajak ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan 

Surat Paksa. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan 

Tahun 2000 Surat Tagihan Pajak harus dilunasi satu bulan sejak tanggal 

diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut 

adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan.  

1. Fungsi Surat Tagihan Pajak 

Fungsi STP adalah : 

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda; 

c. Sarana untuk menagih pajak 

2. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak 

Untuk melunasi Surat Tagihan Pajak maka wajib pajak harus membayarnya 

di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak. Dan jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor Surat 

Tagihan Pajak dalam Surat Setoran Pajak tersebut di bagian Nomor Ketetapan. 

Kelalaian pencantuman nomor Surat Tagihan Pajak ini biasanya akan 

mengakibatkan permasalahan di kemudian hari karena wajib pajak akan dianggap 

belum membayar Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk menyelesaikannya 

biasanya wajib pajak harus melalui proses pemindahbukuan yang cukup memakan 

waktu. 
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2.1.4 Biaya Kepatuhan 

Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk 

mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-

biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai tax operating cost, yang 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang 

disebut sebagai administrative cost dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut compliance cost 

atau biaya kepatuhan.  

Pengertian biaya kepatuhan dikemukakan oleh Sanford (1898). Sanford 

mengatakan bahwa biaya kepatuhan adalah: 

“Biaya Kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam 

memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh 

hukum dan otoritas tertentu” 

Sementara menurut Menurut John L. Turner, et al. yang dikutip oleh Siti 

Kurnia Rahayu (2010) definisi biaya kepatuhan adalah sebagai berikut: 

 

“Biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak di luar pajak itu sendiri misalnya 

biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak, membuat 

kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalahpahaman yang terjadi dengan 

pejabat perpajakan dan sebaginya.” 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa compliance cost adalah semua 

biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain fee 
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untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas 

negara, dan biaya fotokopi  sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, 

keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah 

bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2.1.4.1 Kelompok Biaya Kepatuhan 

A. Direct Money Cost 

Direct Money cost adalah biaya yang spesifik yang terjadi di mana kita 

bisa secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan. Seperti 

membeli buku atau yang terkait dengan perpajakan, membayar pegawai 

yang menangani pajak, ongkos perjalanan, kertas surat, menyewa 

konsultan pajak, biaya kursus/seminar perpajakan, dan membeli software 

perpajakan ( Noor Sharoja dan Mazni, 2007). 

B. Time Cost 

Time Cost yaitu biaya waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam 

melakukan pemenuhan kewajiban pajak (Sanford, 1898). Untuk 

menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan opportunity 

cost. Contoh dari time cost adalah waktu yang terpakai untuk membaca 

formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan 

konsultan pajak, waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor 

pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya. 

C. Psychological Cost  

Psychological cost adalah rasa cemas karena telah melakukan tax evasion. 

Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat 
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menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding 

(Sanford, 1898). 

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.5.1  Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 

Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007) mendefinisikan 

kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana : 

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

undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar  

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya  

 

 

2.1.5.2 Macam-Macam Kepatuhan 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
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1. Kepatuhan formal  

Kepatuhan Formal adalah suatu kejadian dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang 

perpajakan. Yang termasuk kepatuhan formal adalah memahami seluruh 

ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak. 

2. Kepatuhan material  

Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau 

hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 

dengan isi dan jiwa undang undang perpajakan. Yang termasuk kepatuhan 

material adalah menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajak 

tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar sanksi 

administrasi. 

2.1.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atas 

kegiatan yang dilakukannya, maka subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak 

penghasilan. Pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung 

dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.  

2.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi  

Pengertian pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011)  dalam bukunya 

Perpajakan adalah sebagai berikut : 
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“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.” 

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Erly Suandy (2008) dalam 

bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau 

dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, 

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak.” 

 
Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak. Atau pajak 

yang dikenakan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

2.1.6.2 Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang Pribadi dianggap subek Pajak karena telah dituju oleh undang-

undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan 

pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. 

Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU 

PPh. 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak orang pribadi dapat 

dibagi menjadi 2, yaitu Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri dan Subjek Pajak 

orang pribadi luar negeri (Diana Sari, 2013) 
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A. Subjek Orang Pribadi Dalam Negeri 

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 

183  hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam satu tahun 

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

 

B. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri. 

  Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12  bulan yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan 

usaha. 

2.1.6.3 Yang Wajib Mengisi SPT dan Menyampaikan SPT Orang Pribadi 

a) Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. 

b) Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari modal dan lain-lain. 

c) Pegawai yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang jumlahnya telah 

melebihi PTKP. 

d) Kuasa warisan yang belum terbagi. 

e) Pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD 

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986. 
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f) WNI yang bekerja pada Perwakilan Asing dan Perwakilan Organisasi 

Internasional. 

g) Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 

12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

h) Masing-masing suami istri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara 

terpisah dalam hal : 

1. Suami-istri telah hidup terpisah 

2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian 

pisah harta dan penghasilan. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya sangatlah penting untuk diungkapkan karena dapat 

digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi 

penulis. Thia Dwi Utami (2009) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Sebrang Hulu. Hasil pengujian secara 

simultan maupun parsial terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib 

pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Peneliti lainnya dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni 

Mangoting (2012) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan Sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . semakin berat 

sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib Pajak  maka akan meningkatkan 
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kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak. Semakin besar biaya kepatuhan pajak 

maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. 

I Wayan Mustika Utama (2011) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak. Berikut adalah tabel ringkasan penelitian sebelumnya: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 I Wayan 

Mustika 

Utama 

(2011) 

 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan dan Biaya 

Kepatuhan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Regresi linear  

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

kualitas pelayanan 

dan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

kepatuhan wajib 

pajak, sedangkan 

biaya kepatuhan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan pada 

kepatuhan wajib 

pajak. 
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2 Thia Dwi 

Utami (2009) 

Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP 

Pratama Palembang 

Sebrang Hulu 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Pengujian secara 

simultan maupun 

parsial terdapat 

pengaruh signifikan 

antara kesadaran 

wajib pajak dan 

sanksi pajak 

terhadap kepatuhan 

 

3   Riskym 

Riyanda, Siti 

Ragil, 

Topowijono 

  (2014) 

 Pengaruh Sanksi 

Administrasi,  

Sosialisasi 

Perpajakan,dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan Orang 

Pribadi  

(Studi di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari, 

Kabupaten Malang) 

Regresi 

Berganda 

 Sanksi administrasi, 

sosialisasi 

perpajakan, dan 

kesadaran wajib 

pajak sebagai 

variabel bebas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak sebagai 

variabel terikat.  

 

 

 

4  Arabella 

Oentari Fuadi 

dan Yenni 

Mangoting 

(2012) 

 Pengaruh Sanksi 

Perpajakan dan Biaya 

Kepatuhan Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Regresi 

Berganda 

Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak . 

semakin berat 

sanksi perpajakan 

yang dikenakan 

pada wajib pajak  

maka akan 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak. Di samping 

itu, biaya kepatuhan 

pajak berpengaruh 

negatif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak .  
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5 Yanah (2011) Pengaruh Sikap Wajib 

Pajak Atas 

Pelaksanaan Sanksi 

Administrasi dan 

Pemahaman Undang-

Undang Pajak 

Penghasilan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di KPP 

Pratama Cirebon  

Regresi 

Berganda 

Ada korelasi positif 

antara sikap wajib 

pajak atas 

pelaksanaan sanksi 

administrasi dan 

pemahaman undang 

undang pajak 

penghasilan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

6 Suci Lestari 

Hakam 

(2009) 

Pengaruh Penyuluhan 

dan Pembinaan,Biaya 

kepatuhan,Tarif 

pajak,dan Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak . 

Korelasi Rank 

Spearman  

Perubahan yang 

terjadi pada 

penyuluhan,pembin

aan,tarif pajak dan 

biaya kepatuhan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Sebaliknya 

Perubahan Biaya 

Kepatuhan 

berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

2.3.1 Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi  

Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self 

Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, 

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan 

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam 

hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Self Assessment System 

menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan. Supadmi (2005) menyatakan bahwa dianutnya sistem Self Assessment 

membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat 

untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan 

memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari Self 

Assessment System (Supadmi, 2005).  

Menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau 

dituntut dari para wajib pajak, yaitu:  

1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang 

dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 

2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam 

menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983 . 

3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat 

Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.  
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4. Memberikan sanksi (law inforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak 

yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.  

Dari keempat hal di atas, paling efektif agar wajib pajak menjadi wajib 

pajak yang patuh  menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan 

sanksi (law inforcement) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen.  

Pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. mardiasmo (2011) 

menyatakan bahwa sanksi pajak dimaskudkan sebagau tindakan preventif agar 

wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan.  

Dapat disimpulkan bahwa perasaan takut akan tertangkap dan 

dipenjarakan akibat penyelundupan pajak merupakan alat pencegah yang untuk 

mengurangi penyelundupan pajak. Apabila timbul perasaan tidak akan berbuat 

kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan 

sudah berkembang dikalangan para wajib pajak, hal ini berarti jalan menuju ke 

kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sudah 

terbuka (Diana Sari, 2013)  

 

2.3.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Untuk mewujudkan kepatuhan pajak, maka dibutuhkan biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan (Safri Nurmantu, 2010). Salah 

satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 
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dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam berbagai literature disebut 

dengan compliance cost (Adinur, 2008) 

Biaya kepatuhan pajak terbagi atas 3 yaitu  direct money cost, time cost 

dan  psychological cost. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak 

dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat 

kepatuhan perpajakan. Salah satu faktor yang menyebabkan peneriman pajak 

tidak sesuai target yaitu biaya kepatuhan, itu dibuktikan dengan kondisi biaya 

kepatuhan pajak terendah yang dapat ditekan biaya-biaya kepatuhan untuk direct 

money cost, time cost, dan psycological cost masih timbul yang relatif lebih besar 

dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain (Adinur, 2008).  

 

2.3.3 Pengaruh Sanksi Administrasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap 

KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi 

Berbagai hasil studi yang mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tax compliance, OECD (organization for Economic Cooperation 

and Development, 2004)  mengemukakan analisi tentang perilaku kepatuhan dari 

para tax payer . hasil penelitian yang ada secara umum diarahkan pada dua 

pendekatan dari kepatuhan, yaitu: (1) perspektif ekonomi dan (2) perilaku yang 

menitik beratkan pada riset dari disiplin psikologi dan sosiologi. Faktor-faktor 

termasuk dalam faktor ekonomi adalah : 
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1. Beban keuangan, ada hubungan antara jumlah pajak yang terutang dengan 

perilaku  

2. Biaya kepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi 

kewajiban pajak diatas biaya seharusnya  

3. Hambatan, wajib pajak yang patuh menghendaki adanya sanksi 

administrasi terhadap wajib pajak yang tidak patuh  

4. Pendorong, memberikan wajib pajak insentif akan berdampak positif 

terhdap kepatuhan pajak  

Lebih jauh lagi, OECD (2004) juga mengemukakan faktor-faktor perilaku, 

seperti : 

1) Perbedaan individu; faktor-faktor individu memperngaruhi perilaku 

termasuk; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral, industry, 

kepribadian, lingkungan dan beban resiko. 

2) Perasaan ketidak adilan; wajib pajak merasakan sistem yang tidak jujur 

atau berpengalaman dilakukan tidak jujur cenderung kurang patuh 

3) Persepsi risiko rendah; jika wajib pajak punya kesempatan untuk tidak 

patuh, maka ia akan ambil risiko untuk tidak patuh 

4) Pengambilan risiko; sementara masyarakat ada yang berpandangan bahwa 

menghindar pajak adalah permainan untuk dilaksanakan dan berhasil. 

 

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh para peneliti diatas dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak, salah satunya adalah sanksi dan biaya kepatuhan. Dengan 
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menerapkan sanksi pajak khususnya sanksi administrasi yang tegas, dan tanpa 

pandang bulu maka wajib pajak yang tidak patuh akan jera untuk melakukan 

penggelapan pajak. biaya kepatuhan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Adinur prasetyo (2008) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka 

melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wajib pajak. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dilihat paradigma penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 
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(compliance cost) 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Secara Parsial: 

H0:  Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

H1:  Sanksi Aministrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi.  

H0:   Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

H2:   Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

Secara Simultan: 

H0:   Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

H1:   Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

 

 


