
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pramata Cicadas didirikan berdasakan Surat Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak,

Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak, serta

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa

KPP Bandung Cibeunying dan seluruh KPP yang meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah

Ujung berung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP bandung Cicadas dan KPP Bandung

Cibeunying.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang penerapan organisasi. Tata kerja dan

saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan,

dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat pajak Banten, Kantor

Wilayah Direktorat Jendral Pajak jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak jawa

Barat II sejak tanggal 28 Agustus2007 Kantor Pelayanan Pajak Cicadas mulai menerapkan

sistem administrasi modren dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama

Bandung Cicadas.

Berdasakan peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu:



1. Kecamatan cicadas

2. Kecamatan Arcamanik

3. Kecamatan Cibiru

4. Kecamatan Ujungberung

5. Kecamatan Rancasari

6. Kecamatan Margacinta

Kedudukan KPP Cicadas Bandung adalah sebagai unsur pelaksanaan Direktorat Jendral

Pajak dibidang pelayanan pajak. Keberadaan KPP Cicadas Bandung berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat

I. Secara organisasi, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu

oleh Kepala Seksi, Account Representatif (AR) , Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB

dan para Staf Pelaksana.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah:

a) Visi

Visi KPP Pratama Cicadas seperti Kantor Pelayanan Pajak lainnya di Indonesia adalah

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen

perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

b) Misi

1.Politik

Mendukung demokrasi bangsa.

2.Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi rakyat dan teknokrasi perpajakan

serta administrasi perpajakan mutakhir.



3.Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan menjunjung tinggi

kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan

tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi.

4.ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa

dengan kebijakan yang minimising distortion (peminimalisiran penyimpangan).

Adapun struktur ognasisani sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006, struktur organisasi KPP Pratama Cicadas

Bandung terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan pajak Pratama

2. Sub Bagian Umum

3. Seksi Ekstensifikasi

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

5. Seksi Pelayanan

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,II,IV

7. Seksi Pemeriksaan

8. Seksi Penagihan

9. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu:

“Iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor
pemerintah) berdasarkan undang-undang(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa



timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum.”

Menurut P.J.A Adriani, pajak adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka
yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembaliyang
langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membayai pengeluaran umum
terkait dengan tugas negara dalam menyelenggaraan pemerintahan.”

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak Berdasarkan Asas

Gotong – Royong “, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa:

“pajak adalah: iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

a) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara,iuran tersebut berupa uang(bukan barang)

b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kukuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaanya.

c) Tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah.



d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat

bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgeter (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

b. Fungsi Regular (Mengatur)

Fungsi pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang social dan ekonomi.

2.1.3 Ciri-ciri Pokok Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Merupakan hal yang sangat mendasar dalam pemungutan pajak harus dilaksanakan

berdasarkan undang-undang. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah

tax base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan

rakyat. Hasil persetujuan itu kemudian dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan tindakan hukum

oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang telah disahkan oleh

perwakilan rakyat, secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksakan wajib

pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika terjadi pelanggaran



kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menurut undang-undang no.28 Tahun 2007 fiskus

berwenang untuk memberikan sanksi pidana fiskal (pajak) dan sanksi administratif  termasuk

wewenang melakukan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap Wajib Pajak.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Berbicara mengenai masalah perpajakan tidak terlepas dari tiga unsur, yakni kebijakan

perpajakan (tax policy), undang-undang perpajakan (tax law) dan luang lingkup administrasi

perpajakan (tax administration). Dimana ketiga unsur itu saling bergantung satu sama lainya

untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh. Sedangkan sitem

pemungutan pajak itu sendiri terbagi atas:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

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

2. Wajib Pajak bersifat pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak pleh fiskus.

b. Self Assesment System



Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayar sesuai ketentuan yang

telah ditetapkan.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan

fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.

2.1.5 Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

 Menurut golongannya

1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain atau pihak ketiga.



 Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan

pribadi Wajib Pajak.

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan kepada objeknya baik

berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya

kewajiban membayar pajak.

 Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah

Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah masing-masing.

1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat empat asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu:

 Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan

penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib

pajak.

 Asas Certainty (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar

akan dapat dikenai sanksi hukum.



 Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas

kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik),

misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak

menerima hadiah.

 Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

1.2 Citra Pajak

1.2.1 Pengertian Citra

Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, yang dibentuk dengan memproses

informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra dalam bahasa Inggris “image” adalah

sejumlah kepercayaan, ide, atau nilai dari seseorang terhadap suatu objek, merupakan konstruksi

mental seseorang yang diperolehnya dari hasil pergaulan atau pengalaman seseorang, atau

merupakan interpretasi, reaksi, persepsi atau perasaan dari seseorang terhadap apa saja yang

berhubungan dengannya. Beberapa pengertian citra yang diungkapkan oleh ahli,yaitu:

Menurut Kotler (1995) mendefinisikan citra sebagai:

“Jumlah dari keyakinan- keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang
dipunyai seseorang pada suatu obyek. Obyek yang dimaksud bisa berupa orang,
organisasi, kelompok orang, atau yang lainnya. Perusahaan yang mempunyai
kredibilitas tinggi yang mampu membentuk citra yang positif.” ( Kotler 1997)

Sedangkan menurut George Lucaks,yaitu:

“Dunia dibangun diatas citra, yang berarti bahwa siapa yang berhasil membangun citra
maka dialah yang akan menguasai dunia. Citra akan bertahan cukup permanen dalam



jangka waktu lama. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi
yang diterima seseorang dan merupakan akumulasi dari ratusan, ribuan bahkan jutaan
kesan yang baik dan buruk. Citra merupakan aset dan juga cerminan identitas organisasi
yang akan membangun nama baik organisasi.”

Cornelissem (2000:120) menyatakan bahwa:

“Suatu citra adalah persepsi dari seorang penerima berdasarkan pertimbangan yang
dimilikinya terhadap identitas perusahaan dan daya reflek interpretasi terhadap berbagai
atribut perusahaan dari berbagai sumber. Citra memiliki sebuah interpretasi yang
kompleks dimana masyarakat merasa berkepentingan terhadap sebuah organisasi.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan citra

perusahaan terdapat beberapa indikator yang dijadikan ukuran yaitu:

•Kesan

Isman (2006) dalam penelitiannya mengenai manfaat citra pada Bank BNI cabang Jambi,

menggunakan indikator tingkat prestisius untuk mengukur kesan, sementara T. Ahmad Helmi

(2005) dalam penelitiannya juga menggunakan indikator tingkat prestisius untuk mengukur

kesan pada variabel citra perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga

menggunakan tingkat prestisius sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesan dalam

variabel citra perusahaan.

•Kepercayaan

Menurut Morgan dan Hunt (1994) dalam Hasemark, Ove dan Albinson (2004)

menjelaskan bahwa kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain

yang memang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakannya yang

konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu. Doney dan Cannon (1997)

dalam Davey,Rod dan Anthony Jacks, (2001) mengatakan bahwa kepercayaan pelanggan

terhadap perusahaan diimplementasikan dari kredibilitas perusahaan dan kepedulian perusahaan

pada pelanggan yang ditujukan melalui performance perusahaan pada pengalaman melakukan

hubungan dengan pelanggan.



2.2.2   Peran Citra

Menurut Gronsoon (1990) mengidentifikasikan bahwa terdapat empat peran citra bagi

suatu perusahaan atau organisasi,yaitu:

1. Citra mempunyai dampak terhadap pengharapan perusahaan. Citra yang positif lebih

memudahkan bagi organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dan membuat orang-

orang lebih mudah mengerti dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Sedangkan citra

yang negatif mempunyai dampak dengan arah sebaliknya.

2. Citra sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Kualitas

teknik dan kualitas fungsional dilihat melalui saringan ini. Jika citra baik, maka citra

menjadi pelindung. Tetapi perlindungan akan efektif jika hanya terjadi kesalahan-

kesalahan kecil pada kualitas teknis dan fungsional, artinya image masih dapat menjadi

pelindung dari kesalahan tersebut. Jika kesalahan sering terjadi, maka citra akan berubah

menjadi citra yang negatif.

3. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen/ nasabah. Ketika konsumen/

nasabah membangun harapan dan realitas pengalaman dalam bentuk kualitas pelayanan

teknis dan fungsional, kualitas pelayanan yang dirasakan menghasilkan perubahan citra.

Jika kualitas pelayanan yang dirasakan memenuhi atau melebihi citra, citra akan

mendapat penguatan dan meningkat. Jika kinerja dibawah citra, maka pengaruhnya

berlawanan.

4. Citra mempunyai pengaruh pada internal perusahaan (manajemen). Jika citra jelas dan

positif, secara internal menceritakan nilai-nilai yang jelas dan akan menguatkan sikap

positif terhadap organisasi. Sedangkan citra yang negatif juga akan berpengaruh negatif

terhadap kineja karyawan yang berhubungan dengan konsumen/ nasabah dan kualitas.



Menurut Frank Jefkins ada beberapa macam citra yang dikenal dalam aktivitas antara

suatu organisasi dengan masyarakat,yaitu:

1) Mirror Image (Citra Bayangan).

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi( biasanya adalah

pemimpinnya) mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain,

citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar,

terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi,

sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang

dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-

pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai.

2) Current Image (Citra yang Berlaku).

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak- pihak luar

mengenai suatu organisasi.Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh banyak-sedikitnya

informasi yang mereka dapatkan.

3) Multiple Image (Citra Majemuk).

Yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu

yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang

berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi.

4) Corporate Image (Citra Perusahaan).

Yang dimaksud dengan citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara

keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya.



5) Wish Image (Citra yang Di harapkan).

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu

organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu

yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya.

1.2.3 Citra Pajak

Menurut Philip Kotler (2009:299), citra adalah:

“ seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu

objek.”

Citra negatif terhadap aparat pajak bukanlah hal yang berkembang tanpa alas an, karena

adanya oknum-oknum  petugas pajak yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dalam sistem

yang lama petugas pajak mendatangi masyarakat untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak,

demikian juga besarnya pajak dihitung oleh petugas pajak. Namun pada sisi lain keadaan ini juga

memungkinkan terjadinya kolusi antara aparat pajak dengan Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjelaskan tentang citra pajak, yaitu:

“Citra pajak adalah cermin pelayanan pajak agar antara pemerintah dan masyarakat tidak
terdapat jurang dan kesenjangan yang lebar. Citra menjadi hal yang penting sehingga
diperlukan tekad yang kuat bagi seluruh jajaran aparatur pajak dan dukungan rakyat
khususnya Wajib Pajak untuk sama-sama membangun citra pajak yang semakin baik.

2.2.4  Citra Organisasi Berdasarkan Tingkat Pengembangannya

• Citra dilihat dari sebuah jaringan atau bagan struktur yang kompleks (pengembangan

tingkat tinggi/ high elaboration ).

• Citra dilihat dari suatu sikap penilaian (pengembangan tingkat menengah /midlle

elaboration )



• Citra dilihat dari suatu kesan global yang sederhana (pengembangan tingkat  rendah/ low

elaboration )

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto,2000)

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Menurut Gibson (1991)

dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) kepatuhan adalah:

“Motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi

antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.”

Menurut Prijadarmito (2003) kepatuhan adalah:

“Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui dari proses dan serangkaian perilaku
yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.
Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai
beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat
sebagaimana lazimnya.”

Sedangkan menurut Hasibuan (2003) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan
norma-norma social yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa
tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang
mendorong gairah kerja, dan semangat kerja.”

2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan

oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan

dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri

Nurmantu dibagi kedalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan



material.Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam

Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memebuhi semua

syarat berikut:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.

b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa

pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.

c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT

Masa pajak berikutnya.

d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan

Keuangan (BPK) dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin

dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.



4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh

Siti Kurnia(2006:111) yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas

kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan

terhadap pelayanan pemerintah.”

Sedangkan menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

2.3.3  Penelitian Terdahulu

Putut Tri Aryobimo (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Persepsi Wajib

Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian ini

di Semarang. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak, Variabel independen

yang digunakan adalah persepsi kualitas pelayanan fiskus.

Hasil penelitian Patut Tri Aryobimo (2012) adalah persepsi tentang kualitas pelayanan

pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

sedangkan kondisi keuangan wajib pajak sebagai variable modrenisasi berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, preferensi risiko juga sebagai variable modrenisasi

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas

pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, gabungan antara kondisi

keuangan wajib pajak dan preferensi risiko dalam memodrenisasi hubungan antara persepsi



tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif

dan signifikan.


