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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:  

“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.” 

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013:2) adalah 

sebagai berikut: 

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

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.  

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang 

dikutip oleh Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: 

Menurut M.J.H. Smeets menjelaskan bahwa: 

“Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang terutang 

melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga 

dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat 
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ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk 

menutup pengeluaran-pegeluaran Negara”. 

Menurut Rochmat Soemitro (1997) dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan 

Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

Defini tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.” 

Sedangkan menurut Anderson, W.H. menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang 

dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara.” 

Menurut Diana Sari (2013:37) dari berbagai definisi tersebut diatas, baik 

pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta 

ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang 

dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada 

pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya 

boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah) 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan 
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pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

undang-undang”. 

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun 

pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment. 

6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu fungsi 

budgetair (penerimaan/sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend 

(mengatur) : 
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1. Fungsi budgetair (penerimaan/sumber keuangan negara) 

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya, misalnya dimasukkannya pajak ke dalam 

APBN sebagai sumber dana Penerimaan Dalam Negeri. 

2. Fungsi regulerend (mengatur) 

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya  

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011:5) pajak dapat dikelompokan menjadi tiga 

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya : 

1. Menurut Golongannya 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak langsung 

Yaitu pajak harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifatnya 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

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 

diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. 
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b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak 

daerah terdiri atas : 

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 

 

2.1.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) 

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan pasal 1 adalah sebagai berikut : 

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.” 

Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh 

yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka 

bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Secara 

umum, yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah imbalan kepada orang pribadi 

dalam negeri yang berupa active income. Sementara yang bersifat passive income 
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(imbalan atas penggunaan modal, seperti bunga, dividen, royalti, dan sewa) bukan 

objek PPh Pasal 21. 

Berdasarkan Waluyo (2013:305), Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah 

angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 

setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap yang terutang atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. 

 Menurut Diana Sari (2014:177), pajak penghasilan dikenakan terhadap 

Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun 

Pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-

Undang PPh) menentukan pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak dapat 

dilakukan melalui 2 cara yaitu: 

1. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan 

Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dilakukan oleh Wajib 

Pajak melalui mekanismen pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak 

lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib 

Pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak 

yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk 

tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan 

pajaknya bersifat final. 
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2. Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak 

Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui 

mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan 

penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang, yang telah 

dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan 

jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 

yang bersangkutan. 

2.1.1.5 Subjek Pajak 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, 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; 

c. Bentuk usaha tetap.  

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

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

subjek pajak luar negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai nilai untuk bertempat tinggal di Indonesia; 
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2.1.1.6 Objek Pajak 

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013:95) tentang perubahan keempat atas 

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, 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, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

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

komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ; 

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

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apapun; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus atau satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
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hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan di 

antara pihak - pihak yang bersangkutan; 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam bentuk usaha pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa harta 

hasil operasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak;  

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan  

s. Surplus Bank Indonesia. 
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2.1.1.7 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:  

“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”. 

Jadi, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Orang Pribadi yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. 

2.1.1.8 Tarif Pajak Orang Pribadi 

 Ketentuan yang mengatur tentang tariff pajak adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2008 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013:138), mengenai tarif 

pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: 

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah paeban 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
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2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalahh Rp 3.000,00 

3. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh : Tarif Pasal 17 Undnag-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi : 

a. Tarif progresif progresif  : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

4. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 
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2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)  

Sesuai dengan prinsip Self Assessment System yang dianut di Indonesia, 

Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentk pertanggungjawaban atas kewajiban 

perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut (IAI, 2013). 

Menurut Mardiasmo (2011:31), Surat Pemberitahuan 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 perundang-undangan perpajakan. 

2.1.2.1 Fungsi SPT 

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31), antara 

lain: 

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan 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 1 

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

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

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

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

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan 

perpajakan. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 

tentang : 

a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang 

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 

yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

2.1.2.2 Jenis SPT 

Secara garis besar SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Masa Pajak; 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 
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SPT meliputi : 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 

b. SPT Masa yang terdiri dari : 

1. SPT Masa Pajak penghasilan; 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan  

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai.  

SPT dapat berbentuk :  

a. Formulir kertas (hardcopy); atau  

b. e-SPT 

2.1.2.3 Batas Waktu Penyampaian dan Sanksi Tidak Atau Terlambat 

Menyampaikan SPT 

Menurut Mardiasmo (2011:35), batas waktu penyampaian SPT adalah : 

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 

atau  

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
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Menurut Mardiasmo (2011:36), SPT yang tidak disampaikan atau 

disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda : 

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp 100.000,- ; 

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Rp 1.000.000,- ; 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp 500.000,- ; 

4. SPT Masa Lainnya Rp 100.000,- 

 

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukan oleh 

Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:  

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”.  

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia 

Rahayu (2010:139) mengemukakan bahwa:  

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 

compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana 

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan 

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan 

pajaknya tersebut”. 
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Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No. 544/KMK.04/2000, yaitu : 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

Negara.” 

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:138) adalah:  

“1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor 

Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat 

Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang 

penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum 

tanggal 31 Maret.  

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. Di sini Wajib Pajak yang 

bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya 

dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”. 

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang 

KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:  

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak 

wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus 

terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang 
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PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

2.  Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib 

Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa 

Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar. 

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara 

melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran 

lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.  

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan 

membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan 

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung 

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak   

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam 

rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan 

dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi 

kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu 

dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan 

keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.  

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara 

kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan 

meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding 

system”.  
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Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly 

Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:  

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan 

pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang 

menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah 

jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. 

 

2.1.3.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus 

maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi 

fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak 

terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan 

mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang 

diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukan Siti Kurnia Rahayu 

(2010:143) adalah sebagai berikut:  

“1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan 

sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib 

Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui 

penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi 

paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.  
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2.1.3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat 

dilihat atas dasar:  

“1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau 

laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;  

2.  Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak 

atas dasar sistem self assessment melaporkan perhitungan pajak dalam 

SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak 

atau melunasi pajak terutang;  

3.  Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan 

melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.  

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang 

dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:  

“Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

tercermin dalam situasi dimana:  

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan 

paraturan perundang-undangan perpajakan;  

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;  

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.  

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”.  
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Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu 

(2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:  

“1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk 

semua jenis pajak dalam dua 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 dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%.  

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di 

audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal”. 

 

2.1.4 Penerimaan Pajak 

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak 

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

berikut: 

“Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik 

untuk belanja rutin maupun pembangunan”. 

Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang tentang anggaran 

pendapatan dan belanja negara (2001:1), adalah sebagai berikut: 
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“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam 

negeri dan pajak perdagangan internasional”. 

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:8), adalah 

sebagai berikut: 

“Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan 

melalui instrument kebijakan dan administrasi perpajakan”. 

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan mealui 

instrument kebijakan dan administrasi perpajakan. 

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak 

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) meneyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak adalah : 

1. “Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan 

Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik 

oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai 

interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada 

terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak 

akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan 

cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. 

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 

pepajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan 

yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu di bidang sosial dan ekonomi. 

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas 

tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya 

secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya 

melalui pemungutan pajak. 

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat 

perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi 

penerimaan pajak. 

5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, 

kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan 
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perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin 

mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan. 

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efktivitas undang-undang dan 

peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam 

hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil”. 

 

2.1.5 Pemeriksaan Pajak 

2.1.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak  

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:  

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

 

2.1.5.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak  

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan 

menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut : 

“1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses 

pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan 

mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. 

Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat 

dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa 

sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang 

diperoleh.  
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2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang 

lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha 

dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. 

Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun 

tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau 

beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.  

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah 

segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk 

menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

4.  Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa 

pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.” 

 

2.1.5.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 199/KMK.03/2007 adalah untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Perundang - undangan Perpajakan. 

Sedangkan, tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) 

adalah sebagai berikut:  

“1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada 

Wajib Pajak.  

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak; 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan 

rugi;  
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c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

pada waktu yang telah ditetapkan;  

d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;  

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 

Pemberitahuan tidak dipenuhi. 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:  

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;  

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;  

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto;  

f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;  

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;  

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan 

Nilai;  

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

untuk tujuan lain.” 

 

2.1.5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2011:206) 

dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas: 

1. Pemeriksaan Lengkap 

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib 

Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun 

berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik 

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan 

Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.  
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2. Pemeriksaan Sederhana 

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya 

dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan 

kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena 

selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, 

biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi 

pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan 

sederhana dilakukan melalui: 

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan 

sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor 

Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis 

pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-

tahun sebelumnya;  

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu 

pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana 

Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (all taxes) 

atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, 

baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. 
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2.1.5.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:  

“1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit 

pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, 

biasanya harus segara dilakukan terhadap: 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar; 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;  

c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma 

penghitungan. 

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak 

pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 

45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib 

Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua 

tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun 

ketiga. 

2.  Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari 

unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) 

dalam hal: 

a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak tidak benar;  

b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan; 

c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak 

atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari 

masyarakat)”.  

2.1.5.6 Jangka Waktu Pemeriksaan  

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2013:68) 

ditetapkan sebagai berikut:  

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam 

bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat 
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panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal 

laporan hasil pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang 

dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal 

laporan hasil pemeriksaan. 

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang 

terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang 

berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan 

pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, 

pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua 

tahun. 

Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai 

pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib 

Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di 

atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 

98/KMK.01/2006, fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak antara lain: 

mengumpulkan dan mengolah data pajak, penyajian informasi perpajakan serta 

penggalian potensi pajak estimasi Wajib Pajak. Dalam hal ini KPP memiliki peran 
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untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

melalui pemeriksaan pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No. 544/KMK.04/2000, yaitu : 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

Negara.” 

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa kriteria 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah:  

“1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk 

semua jenis pajak dalam dua 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;  
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4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%.  

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di 

audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal”. 

Pemeriksaan pajak 

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:  

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 199/KMK.03/2007 adalah untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan 

kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan 
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lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang - undangan 

Perpajakan. 

Penerimaan Pajak 

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 yaitu menyejahterakan rakyat, 

menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. 

Penerimaan negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat merupakan 

tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai 

kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin 

waktu bertambah besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rinne (2012) menyatakan bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin lemah 

dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. 

Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anik (2010), pemeriksaan 

pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jika wajib pajak patuh dalam 
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membayar pajak maka akan didapatkan hasil meningkatnya penerimaan pajak 

oleh negara. 

Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh yang baik tehadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu dapat menghindari terjadinya 

penipuan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Kepatuhan wajib pajak salah 

satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima 

oleh negara. 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan penelitian Agus (2014) yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan 

Pajak Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak”, hasilnya 

menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi badan 

tidak bepengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak disebabkan 

karena jumlah SPT Badan yang masuk lebih rendah daripada jumlah 

wajib pajak badan yang terdaftar dan pemeriksaan pajak juga tidak 

memperkuat pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

terhadap penerimaan pajak karena pemeriksaan yang dilakukan belum 

secara merata terhadap seluruh bidang yang dikenakan pajak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian Rahmat Alfian (2012) dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya 

Krembangan” disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak hanya 
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mempengaruhi 30% penerimaan pajak. Sedangkan 70% dijelaskan 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

3. Berdasarkan penelitian Anik (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pada KPP PMA LIMA Jakarta Tahun 2007-2008” 

disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada nominal pajak 

penghasilan badan dan rasio PPh badan penjualan mempengaruhi 

peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak 

penghasilan badan secara nominal diperoleh dari peningkatan atas laba 

yang cenderung naik dari tahun ke tahun. 

4. Penelitian Ichwanul (2010) yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak serta Perubahan Penghasilan Kena 

Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta” menyimpulkan 

bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian diterima atau didukung, 

tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh 

pada hasil penelitian seperti pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga 

tidak dapat diperbandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Selain itu, 

penelitian ini hanya menggunakan periode pengambilan sampel satu 

bulan sebelum dan sesudah batas penyampaian SPT tahunan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Uma Sekaran (2009:135) hipotesis adalah suatu hubungan yang 

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Maksud diuji disini adalah dengan 

pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data yang digunakan untuk 

membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi 

yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah peneliti selanjutnya. 

Bertitik tolak pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan, hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

H2 : Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dimoderasi oleh 

pemeriksaan pajak. 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian  
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