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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pajak   

 

2.1.1 Pengertian Pajak   

 

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan 

berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi 

tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang 

Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:   

“Pajak adalah kontribusi wajib 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”.   

 

  Sedangkan menurut Waluyo (2013:2) pengertian pajak adalah sebagai 

berikut:  

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

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

 

Lalu berikut terdapat ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah 

sebagai berikut:  

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).  
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2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan 

kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.  

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

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.   

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksakanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/ regulerend) 

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak 

 

Dalam Siti Resmi (2009:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, 

adapun penjelasanya antara lain: 

A. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
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B. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemengutannya ada pada 

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas 

C .Menurut sifatnya  

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).  

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2.1.3 Subjek Pajak  

 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 bahwa yang menjadi subjek 

pajak adalah: 

1) Yang menjadi subjek pajak adalah:  

a. Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak;  

b. Badan; dan  
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c. Bentuk usaha tetap 

 

2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri.  

 

3) Subjek pajak dalam negeri adalah:  

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, OrangPribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia;  

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia   kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  

 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah;  

 Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara;  

 

4) Subjek pajak luar negeri:  

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

dan  

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 

di Indonesia.  

 

5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia 

 

6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.  
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2.1.4 Objek Pajak  

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1):  

1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;  

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  

c. Laba usaha;  

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;   

 Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya;  

 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun;  

 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, 

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan; dan  

 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;  

 Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  

 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang;  

 Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

 Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;  
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 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

 Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  

 Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  

 Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  

 Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  

 Premi asuransi;  

 Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas;  

 

 Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak;  

 Penghasilan dari usaha berbasis syariah;  

 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan; dan  

 Surplus Bank Indonesia.  

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu 

(Mardiasmo, 2009:7):  

 

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 pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

3. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak 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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2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

 

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Berikut ini merupakan  pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut 

Siti Kurnia Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan adalah: 

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan 

kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan 

ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, 

wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan”. 

 

Adapun menurut Safri Nurmantu ( 2006:148) berpendapat: 

 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya". 

 

Ada dua macam kepatuhan yaitu:  

 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan.  

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

 

Menurut Norman D. Nowak (2005:31), mengartikan Kepatuhan Wajib Pajak 

sebagai: 

 

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

tercermin dalam situasi dimana:   

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. 
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Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan 

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi 

hukum maupun administrasi. 

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 

adalah sebagai berikut:  

A. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif.  

B. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa 

indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka Arab, satuan mata uang 

rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral 

Pajak tempat wajib pajak terdaftar. 

C. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan 

menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanannya diatur dengan atas berdasarkan Peratuan Mentri Keuangan.  

D. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat 

pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan. 

E. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya surat ketetapan pajak.  
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F. Menyelanggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasdan wajib pajak badan, dan 

melakukan pencatatan bagi wjib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.    

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2004:38) menyatakan bahwa 

kepatuhan wajib pajak adalah:  

“Kepatuhan perpajakan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang 

harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan 

penyelesaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau 

penyetoran pajak terutang” 

 

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan 

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:  

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;  

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); 

 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan  

4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan 

Berdasarkan dari pengertian kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak yang taat adalah yang memenuhi serta melaksanakan 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang 

disampaikan ke kantor pelayanan pajak.  

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri 

dari kewajiban perpajakan tersebut, maka peran pemerintah sebagai fiskus sangat  

diharapkan agar dapat memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib  

pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.  
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2.2.2 Wajib Pajak 

 

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: 

“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 perundangundangan” 

 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

wajib pajak. 

2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan. 

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk 

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 satu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak 

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak 

c) Harta dan kewajiban 
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d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran 

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

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

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu 

SPT Masa dan SPT Tahunan, dimana penjelasannya sebagai berikut: 

a) SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa 

terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN untuk 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

b) SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan 

atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian 

tahun pajak. SPT Tahunan ini hanya ada untuk Pajak penghasilan saja. 

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, ada dua kategori, yaitu: 
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a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 

bulan setelah akhir tahun pajak 

b) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan 

setelah akhir tahun pajak. 

Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan terdapat 

beberapa kategori, dimana rata-rata penyampaiannya dilakukan paling lambat 20 hari 

setelah Masa Pajak berakhir. 

2.2.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Beberapa kriteria mengenai kepatuhan Wajib pajak menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 perubahan keempat 

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan 

jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab 

dan satuan mata uang Rupiah. 

2. Penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib 

Pajak. 

3. Menyampaikan SPT Masa tidak lebih dari 20 hari setelah masa terutangnya 

pajak. 

4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan terutang tidak melampaui 4 (empat) 

bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

5. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terutang tidak melampaui 3 

(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
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6. Memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan 

SPT sampai batas waktu yang telah di tentukan. 

2.2.5 Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh 

Menurut Sony Devano dalam Siti Kurnia Rahayu (2006: 114) keuntungan 

menjadi wajib pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian predikat wajib pajak patuh merupakan suatu pemberian 

penghargaan bagi wajib pajak sehingga akan memberi motivasi dan detterent 

effect yang positif bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. 

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya tentu akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih, 

dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau 

tidak patuh ; 

2. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian. 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 

permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima 

untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan ; 

3. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) 

bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN. Pemberian fasilitas tidak 

dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan 

pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan 

wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat 
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Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas, Sehingga 

tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan”. 

2.3 Penerimaan Pajak 

 

2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak  

 

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah 

sebagai berikut :   

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh 

secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai 

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.  

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah 

sebagai berikut: 

“Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang 

dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 

bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa 

dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran 

pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari 

tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu 

menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan 

sosial (Suherman, 2011). 

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan 

negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya 
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pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang 

mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk 

selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa 

meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.  

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak  

diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang 

merupakan skala nominal. Maka indikator dalam Penerimaan pajak yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Karees Bandung tahun 2009-2013. 

2.3.2 Sumber Penerimaan Pajak 

1. Pajak penghasilan (pph) 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000  pajak penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan 

resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
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2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan 

atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 

(dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada 

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, 

kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu 

yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 

Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 

adalah: 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; atau 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, 

serta mengganggu ketertiban masyarakat. 

 

4. Bea Meterai  

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah 

pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta 

notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah 

uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 
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2.4 Penagihan Pajak 

 

2.4.1 Pengertian Penagihan Pajak 

 

Menurut Moeljo Hadi (2001:36), yang dimaksud dengan penagihan pajak 

adalah:  

“Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung 

Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atu seluruh kewajiban perpajakan 

yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku” 

 

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia 

Rahayu dan Ely Suhayati (2010:68), yang dimaksud dengan penagihan pajak  

adalah:  

“Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib  

Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya 

mengenai pembayaran pajak”  

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak 

dengan surat paksa pengertian penagihan pajak adalah: 

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah 

disita”   

 

Utang pajak disini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-

undangan perpajakan. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, 

Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.  
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Menurut Siti Resmi (2013:12), utang pajak timbul sesuai dengan ajaran 

formal maupun material, yakni sebagi berikut : 

a. Menurut Ajaran Material 

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang 

akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten 

dengan penerapan self assessment system. 

b. Menurut Ajaran Formal 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Untuk menentukan 

apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajakyang 

harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui 

dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan 

penerapan official assessment system. 

2.4.2 Pengertian Tunggakan Pajak 

 Menurut Undang-Undang no.19 tahun 2000 tidak dilunasinya utang pajak 

sebagaimana mestinya menyebabkan adanya tunggakan pajak. Terhadap tunggakan 

pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai 

kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pelunasan 

utang pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai 

administrasi di kantor pajak. 

Sedangkan menurut Siti Resmi (2013:61) tunggakan pajak adalah pajak yang 

masih harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau 

bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah 

utang pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam 
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tahun pajak atau nagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

Adapun menurut  Waluyo (2013:64) pencairan tunggakan pajak adalah jumlah 

pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :  

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)  

Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk 

pelunasan piutang pajak yang terdafatar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK 

Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan 

bertambahnya piutang pajak. 

b. Pemindahbukuan (Pbk)  

Pemindahbukuan (Pbk). Sebenarnya wajib pajak sudah membayar tunggakan 

pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi 

tunggakan pajaknya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan. 

c. Pengajuan permohonan pembetulan  

Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat 

peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, 

surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat perintah 

penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang 

dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan 

berkurangnya jumlah piutang.  

d. Pengajuan keberatan / banding  

Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang 

mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. 

e. Penghapusan piutang  

Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, 

penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak 

sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan; wajib pajak dan 

atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk 

melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.  
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f. Wajib pajak pindah  

Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat 

ditemukan lagi. Dapat pula wajib pajak pindah alamat sehingga tunggakan 

pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru. 

 

2.4.3 Tindakan Penagihan Pajak 

Menurut Erly Suandi (2011:169) tindakan Penagihan pajak dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasanya 

adalah sebagai berikut: 

1) Penagihan  Pasif  

Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan surat tagihan 

pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 

tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih 

besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih 

besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih 

besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh 

tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan 

menerbitkan surat teguran.  

2) Penagihan  Aktif   

Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal 

jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau sejenisnya, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang 

mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak 

sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan 
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hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik 

Penanggung Pajak. 

2.4.4 Dasar Penagihan Pajak 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) dasar penagihan pajak adalah 

sebagai berikut :  

a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih 

pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. 

 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang 

masih harus dibayar. 

 

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). 

 

2.4.5 Jadwal Waktu Penagihan Pajak 

Jadwal pelaksanaan penagihan pajak merupakan tahapan bagi fiskus (dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penagihan pajak secara aktif dari 

mulai jatuh tempo pembayaran hingga pelaksanaan lelang, berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan aktif dari satu tahap ke 

tahap lain merupakan implementasi bagi direktorat jenderal pajak dalam 

melaksanakan law enforcement bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.75/1997 yang diubah 

terakhir menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (PPSP), Jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh 

direktorat jenderal pajak ditentukan sebagai berikut : 
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1. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 

pembayaran. 

2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 

Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak 

diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa 

(SP). 

3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 

Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) 

jam surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 

4. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari 

sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan 

pengumuman lelang. 

5. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak 

melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih 

harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 

(empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang. 

6. Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan 

sekaligus dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat 

diterbitkan surat paksa tanpa menunggu waktu 21 (dua puluh satu) hari 

sejak surat teguran diterbitkan. 

Pengertian jatuh tempo pada butir 1 (satu) diatas yakni, pada saat jatuh tempo 

pembayaran dari surat yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak. Jangka waktu 

penagihan dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) merupakan jangka waktu 

minimal. Artinya bahwa pelaksanaan penagihan dari satu tahap ke tahap lain 

terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang tidak melunasi pakal terutang, baru 

dapat dilaksanakan apabila telah mencapai waktu minimal yang ditentukan atau 

paling cepat yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan 

sebagaimana tersebut sebelumnya, sepanjang belum daluwarsa penagihan. 
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Apabila satu tahap penagihan belum mencapai waktu minimal/paling cepat, 

maka Direktorat Jenderal Pajak tidak dimungkinkan untuk melangkah ke tahap 

berikutnya. Jika dalam suatu tahap penagihan waktu minimal telah terlampaui, maka 

dapat dilakukan tahap penagihan berikutnya sepanjang belum daluwarsa penagihan. 

2.4.6 Daluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Waluyo (2013:76) daluwarsa Penagihan Pajak merupakan batasan 

waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi 

untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak Wajib Pajak. Daluwarsa penagihan 

dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak terhadap 

suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak dapat 

melampaui 5 tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 

Kembali. Daluwarsa tersebut tertangguh bila : 

a. DiterbitkanSurat Teguran dan Surat Paksa. 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 

c. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal Wajib Pajak dipidana 

perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. 

2.5 Penelitian terdahulu 

PENULIS JUDUL HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

 

PERBEDAAN 

Euphrasia 

Susy  

Suhendra 

(2010) 

 

Pengaruh 

Tingkat 

Kepatuhan  

Wajib Pajak 

Badan 

Terhadap  

Peningkatan 

Penerimaan  

Tingkat kepatuhan 

wajib  

pajak badan 

terdapat  

pengaruh positif 

terhadap  

peningkatan 

penerimaan  

Peneliti 

menggunakan 

variable (X) dan 

(Y) yang sama 

yaitu 

penerimaan 

pajak 

Peneliti 

menambahkan 

penagihan 

pajak sebagai 

variabel 

moderasi. 
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Pajak 

Penghasilan 

Badan 

 

pajak penghasilan 

badan  

pada kantor  

pelayanan  

pajak wilayah 

jakarta 

 

Desi 

Handayani 

(2008) 

Analisis 

hubungan 

tingkat 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang 

pribadi 

dengan 

penerimaan 

pajak pada 

kantor 

pelayanan 

pajak 

pekanbaru 

senapelan 

Tingkat kepatuhan 

wajib pajak 

merupakan 

salah satu  hal 

yang 

berpengaruh 

dalam 

penerimaan kantor 

pelayanan pajak 

khususnya pada 

kantor 

pelayanan pajak 

pekanbaru 

Peneliti 

menggunakan 

variable (X) dan 

(Y) yang sama  

Peneliti 

menambahkan 

subjek 

penelitian yaitu 

wajib pajak 

badan 

Zakiyah m 

syahab 

Dan 

Hantoro 

arief 

gistijanto 

Jurnal 

Ekonomi 

Bisnis No. 

2 Vol. 

13, 

Agustus 

2008 

Pengaruh 

penagihan 

Pajak dan 

surat paksa 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

Penagihan pajak 

dan 

surat paksa 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 

penghasilan (PPh) 

badan di KPP 

kanwil 

DJP jakarta Pusat 

dari 

ketiga variabel 

yang 

diteliti, ternyata 2 

varibel yang 

signifikan 

terhadap 

penerimaan 

pajak PPH badan 

Peneliti 

menggunakan 

variable (Y) 

yang sama 

Peneliti 

menggunakan 

penagihan 

pajak sebagai 

variabel 

moderasi 

Asri Fika 

Jurnal 

simposium 

akutansi 

Pengaruh 

tingkat 

kepatuhan 

wajib pajak 

Terdapat 

pengaruh 

positif anatara 

tingkat 

Peneliti 

menggunakan 

variable (X) dan 

(Y) yang sama  

Peneliti 

menggunakan 

penagihan 

pajak sebagai 
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nasional, 

vol 12 

Agustus 

2008 

badan 

terhadap 

peningkatan 

penerimaan 

pajak yang 

di moderasi 

oleh 

pemeriksaan 

pajak 

pada KPP 

Pratama 

kepatuhan wajib 

pajak 

terhadap 

peningkatan 

penerimaan pajak 

pada 

kantor pelayanan 

pajak 

pratama jakarta 

grogol 

petamburan. Jadi 

semakin patuh 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Pajak adalah kontribusi wajib 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.  

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem, yaitu 

salah satunya adalah Self Assessment System. Self Assessment System diberlakukan 

untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna 

meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. 

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, 

bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh 

wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan 

terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan 

pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko menurunkan target penerimaan pajak. 
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     Diaz Priantara (2012:109) 

                                                               Diaz priantara (2012:110)      Waluyo (2013:68) 

 

  

 

 

Variabel Moderating 

Maka dari itu perlu dilakukannya tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak ini 

bertujuan supaya wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan 

pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak untuk 

menyadarkan masyarakat supaya mematuhi kewajiban perpajakanya. 

 

 

 UU no 19 tahun 2000 

                                                                        

                                                              

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Pengaruh Antara Penagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak  

Menurut Waluyo (2013:68) menyatakan bahwa :  

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu 

perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan 

jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum 

diimbangi dan kegiataan pencairannya, namun dengan demikian secara 

umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap 

tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.   

Berdasarkan kesimpulan diatas maka proses penagihan yang optimal akan 

lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak.   

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak (X) 
Undang-Undang nomor 28 tahun 

2007 

Siti Kurnia Rahayu (2010:138) 

 

Tingkat Penerimaan 

Pajak (Y) 

John Hutagaol (2007:325) 

 

 

Penagihan Pajak(Z) 
Undang-Undang No. 19 Tahun 

2000 

Erly Suandi (2011:169) 
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2.6.2 Pengaruh Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak  

Menurut Menurut UU no 19 tahun 2000 Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. 

Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. 

 

Menurut Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa :  

“Peran serta Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan 

penerimaan pajak”.   

Jadi kesimpulan teori diatas adalah besarnya jumlah penerimaan pajak ada 

hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor 

pelayanan pajak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan dengan 

tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang dicapai.    

2.6.3 Pengaruh Antara Penagihan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut (Diaz priantara, 2012:110)  menyatakan bahwa :  

“Maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan 

kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak. “ 

Berdasarkan definisi diatas hubungan penagihan dengan kepatuhan wajib 

pajak sangat penting, tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam 
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memaksa kepatuhan wajib pajak untuk menyadarkan masyarakat untuk mematuhi 

perpajakanya. 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Dari tinjauan pustaka yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  

H2: Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dimoderasi 

oleh penagihan pajak 

 


