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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 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. 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”. 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Perpajakan Prof. Dr. 

Mardiasmo (2011), yang dimaksud pajak adalah: 

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  

dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  

yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

Dari  definisi   menurut  Mardiasmo  (2011)  dapat disimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :  

a. Iuran dari rakyat kepada negara.  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 
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b. Berdasarkan undang-undang.  

Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  

serta aturan pelaksanaannya.  

c. Tanpa jasa timbal balik atau 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- 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak  

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat 

(Mardiasmo, 2011), yaitu :  

1. Fungsi Budgetair  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran- pengeluarannya.  

2. Fungsi mengatur (Regulerend)  

Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

Contoh:  

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras.  

b. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah  
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untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

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

Indonesia di pasaran dunia. 

  

2.1.1.3 Jenis Pajak  

Menurut Siti Resmi (2009), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga; yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.  

1. Menurut Golongan  

a. Pajak Langsung  

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul dan ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada  orang  lain.  Pajak  harus  menjadi  beban  Wajib  Pajak  yang 

bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).  

b. Pajak Tidak Langsung  

Pajak  tidak  langsung  merupakan  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak  langsung  terjadi  jika  terdapat  suatu  kegiatan,  

peristiwa,  atau perbuatan  yang  menyebabkan  terutangnya  pajak,  

misalnya  terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN)  
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2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif  

Pajak subjektif merupakan  pajak  yang  pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)  

b. Pajak Objektif  

Pajak objektif merupakan  pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan 

objeknya  baik  berupa  denda,  keadaan,  perbuatan  atau  peristiwa  

yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  membayar  pajak,  tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

3. Menurut Lembaga Pemungutannya  

a. Pajak Negara (Pusat)  

Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara  pada 

umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

b. Pajak Daerah  

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan 
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Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan.  

Pajak  Kabupaten/Kota  meliputi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 

 

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak  

Untuk  mencapai  tujuan  pemungutan  pajak  perlu  memegang  teguh  

asas pemungutan  dalam  memilih  alternatif  pemungutannya.  Maka  terdapat  

keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi 

yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2006) asas-asas 

pemungutan pajak yaitu :  

a. Asas Equity   

Pemungutan  pajak  harus  bersifat  adil  dan  merata  yaitu  pajak  

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak atau ability to pay  dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak 

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan 

kepentingan dan manfaat yang diminta.   

b. Asas Certainty   

Penetapan  pajak  itu  tidak  ditentukan  sewenang-wenang.  Oleh  karena  

itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang 
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terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.   

c. Asas Convenience   

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat- saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.   

d. Asas Economy   

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi  Wajib  Pajak  diharapkan  seminimum  mungkin,  demikian  

pula  beban  yang dipikul Wajib Pajak.  

 

2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak  

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka menurut  Prof.  Dr.  Mardiasmo  (2011)  pemungutan  pajak  harus  

memunuhi  syarat sebagai berikut:   

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)   

Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan.  Undang-

undang  dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada pertimbangan Pajak.   

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
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memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara 

maupun warganya.   

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat.  

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)   

Sesuai dengan anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.   

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana   

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru. 

  

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut  Mardiasmo  (2011),  sistem  pemungutan  pajak  dapat  dibagi 

menjadi 3, yaitu :  

1. Official-Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

2. Self-Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri  
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besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang  

memberi wewenang  kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.1.2 Self-Assessment System 

2.1.2.1  Pengertian Self-Assessment System  

Pengertian Self-Assessment System menurut Siti Resmi (2009) 

menjelaskan bahwa:  

“Suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak  yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.   

Menurut Mardiasmo (2011) dalam bukunya, Self-Assessment System yaitu suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Sedangkan menurut Zain (2008) mengatakan bahwa Self-Assessment 

System merupakan tipe keenam dari tipe administrasi perpajakan banyak  

ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau  

pemotong/pemungut pajak dan tanggapan wajib pajak terhadap pengenaan pajak 

tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Self-Assessment 

System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 

perpajakannya. Dalam hal ini dikenal :   
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1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak. 

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang. 

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos. 

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. 

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT 

(Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.   

 

2.1.2.2 Ciri-ciri Self-Assesment System 

Ciri-ciri Self-Assessment System menurut Siti Kurnia (2010) adalah: 

1. Wajib  pajak  (dapat  dibantu  oleh  konsultan  pajak)  melakukan  peran  

aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban 

perpajakannya sendiri. 

3. Pemerintah  dalam  hal  ini  instansi  perpajakan  melakukan  pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi 

pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. 

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa  pemberian 

kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk 

menentukan  penetapan  besarnya  pajak  yang  terutang  sendiri  dan  kemudian 

melaporkan  pembayaran  pajak  dan  penghitungan  pajak  secara  teratur  jumlah 

pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
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perundang-undangan perpajakan.  

 

2.1.2.3 Pelaksanaan Self Assessment System  

Self-Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib 

Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam Self-Assessment System menurut Siti 

Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan bahwa: 

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak   

Wajib  pajak  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  ke  

kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi 

perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 

kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik 

online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak   

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 

terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara 

mengalikan tarif pajak  dengan  pengenaan  pajaknya.  Sedangkan,  

memperhitungkan  adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut 

dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal 

sebagai kredit pajak (prepayment). 

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak   

1) Membayar Pajak   

a. Membayar  sendiri  pajak  yang  terutang:  angsuran  PPh  pasal  25  
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tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.   

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), 

PPh   Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini 

berupa:pemberi         penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang 

ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.   

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk  

pemerintah.   

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai. 

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak   

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun     

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP) yang  dapat  diambil  di  KPP  atau  KP4  terdekat,  atau  

dengan  cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-

payment).   

3) Pemotongan dan Pemungutan   

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh 

final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan 

pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN 

dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan 

mekanisme pajak keluar dan pajak  masukan. 

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak   

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi 

wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
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pernghitungan jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang.  Selain  itu,  

surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau 

pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui 

mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak 

ketiga, melaporkan  harta  dan kewajiban,  dan  pembayaran  dari  

pemotongan atau  pemungut  tentang pemotongan dan pemungutan pajak 

yang telah dilakukan. 

 

2.1.2.3.1 Syarat Dalam Pelakasaaan Self Assessment System 

Menurut Early Suandy (2002), dalam rangka melaksanakan Self-

Assessment System diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang 

keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu: 

1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness) 

Kesadaran  Wajib  Pajak  artinya  Wajib  Pajak  mau  dengan  sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, 

menghitung membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 

2. Kejujuran Wajib Pajak  

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya 

dengan sebenar-benarnya  tanpa  adanya  manipulasi,  hal  ini  dibutuhkan  

di  dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan 

sendiri jumlah pajak yang terutangnya.  
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3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)  

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 

keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline)  

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku.  

 

2.1.2.3.2 Konsekuensi Self-Assessment System 

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. 

Konsekuensi yang timbul oleh Self-Assessment System ini, Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan 

pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana perhitungan, 

pelaporan, serta penyetoran tersebut (Gunadi, 2002), antara lain: 

1. Surat Pemberitahuan (SPT)  

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). 

2. Surat Setoran Pajak (SSP)  

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas 

negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh 
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Menteri Keuangan.  

3. Surat Tagihan Pajak (STP)  

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)  

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan 

untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang 

bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.  

5. Surat Keputusan Pembetulan   

Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  keputusan  untuk  

membetulkan kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan  atau  kekeliruan  

dalam  penerapan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  

yang  terdapat  dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 

6. Surat Keputusan Keberatan  

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.2.3.3 Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System  

Selain  itu  juga  terdapat  hambatan-hambatan  terhadap  pelaksanaan 

pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana  yang 

diungkapkan Waluyo (2013) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.   
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1. Perlawanan pasif. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang 

dapat disebabkan antara lain:   

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,  

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

2. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditujukan  kepada  fiskus  dengan  tujuan  untuk  

menghindari  pajak.  Bentuknya antara lain: 

a. Tax Avoidance (penghindaran pajak), usaha  meringankan  beban  

pajak  dengan  tidak  melanggar Undang-undang, 

b. Tax Evasion (menggelapkan pajak), usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar Undang-undang. 

 

2.1.2.3.4 Prinsip Self Assessment System  

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh 

fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah Official-

Assessment System. Perpindahan dari Official-Assessment System ke Self-

Assessment System inilah  yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.  

Prinsip Self-Assessment System ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut 

kutipannya: 

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  dengan  tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 
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2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang 

disampaikan oleh  Wajib  Pajak  adalah  jumlah  pajak  yang  terutang  

sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif 

dalam  membayar  pajak.  Aktif  di  sini  berarti  menghitung  sendiri  pajak  yang 

terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. 

Prinsip Self-Assessment System pada UU KUP bahkan mengandung 

makna bahwa hasil perhitungan Wajib Pajak, berapa pun itu, untuk sementara 

dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana 

dinyatakan pada ayat (2). Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang 

berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal  Pajak  mendapatkan  bukti  jumlah  pajak  

yang  terutang  menurut  surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”  

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian 

diketahui  bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus 

membenarkannya. Namun, dengan aturan kadaluarsa pajak berjangka 5 tahun, 

perlu diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak dianggap benar dan sah untuk  

selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan  

kesalahan perhitungan. Self-Assessment System memindahkan  beban  pembuktian  

kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan 

adanya kesalahan tersebut. 
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2.1.3 Optimalisasi Penerimaan Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Optimalisasi Penerimaan Pajak 

Dalam beberapa literatur tidak dijelaskan secara tegas pengertian 

optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta 

(2003) mengemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai 

dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan 

secara efektif dan efisien”.  

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua 

kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut 

Winardi (1999), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan 

sedangkan jika dipandang dari sudut usaha; optimalisasi adalah usaha 

memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau 

dikehendaki.  

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat 

diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam 

penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil 

secara efektif dan efisien. 

Definisi  penerimaan  pajak  menurut  Soemarso  (2007) adalah sumber 

pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. 

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007) pengertian penerimaan pajak adalah 

pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan 

administrasi perpajakan. 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak 

dalam  negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional  yang  dilakukan  melalui 

instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.  

Menurut Ilham Teruna (2009) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Sistem Self-Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 

25, bahwa optimalisasi penerimaan pajak adalah  

“Semua pencapaian hasil penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri 

dan pajak perdagangan internasional yang diterima sebagai kontribusi 

masyarakat kepada negara, yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan 

non migas selain penerimaan bukan pajak dan laba bersih minyak, yang 

diatur berdasarkan  Undang-Undang dan tidak memperoleh kontraprestasi 

langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang dilaksanakan 

secara efektif dan efisien.”  

Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat diketahui dari pengurangan 

realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak pada tahun berjalan 

lalu dibagi dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penerimaan 

pajak tersebut dapat dikatakan optimal apabila dibandingkan dengan penerimaan 

pajak tahun sebelumnya.  

Guna tercapainya optimalisasi penerimaan pajak yang tercantum dalam  

RAPBN tersebut, diharapkan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak dapat 

menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi 

kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara. 
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 2.1.3.2 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menyebutkan 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 

perpajakan 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 efektifitas 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. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 dalam  pasal 1 angka 1  

mendefinisikan pajak yaitu :  

“Kontribusi wajib pajak 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.”  

Guna  mendapatkan  penerimaan  pajak  yang  optimal,  pemerintah  harus 

menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi 

teknis  pelaksanaan  dalam  proses  pemungutan  pajak  di  Indonesia  diatur  oleh 

Ditjen  Pajak.  Sistem  perpajakan  mencakup  tiga  bagian,  yaitu  kebijakan 

perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.  

Kebijakan perpajakan berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  

pemerintah  dalam  bidang perpajakan. Hukum  perpajakan  adalah  seperangkat  

aturan  yang  mengatur  teknis pelaksanaan  pemungutan  pajak  oleh  negara  

terhadap  rakyatnya.  Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara 

pemungutan pajak yang sistematis. Sistem perpajakan harus bekerja secara 

beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang 



31 

 

 

efektif. 

Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka 

dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah  dalam bidang perpajakan  yaitu 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Undang- 

Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara 

Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Self-Assessment 

System.   

Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self-

Assessment System menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu 

Official-Assessment System. Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak 

tersebut, Wajib Pajak diharapkan  menjadi  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban 

perpajakannya. Self-Assessment System menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) adalah 

suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  

memenuhi  dan  melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. 

Dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2011) ciri-ciri Self-Assessment 

System yaitu:   

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. 
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Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku 

pemungut pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam Self-Assessment System, 

dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia, 2010:244).  

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak secara Self-Assessment System akan 

menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan 

atau penggelapan pajak (tax evasion). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa ketidakpatuhan wajib pajak terjadi karena adanya sistem perpajakan yang 

kurang bisa diterima secara baik oleh para wajib pajak. Self-Assessment System 

sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang proses perhitungan hingga 

pelaporannya dilakukan wajib pajak.  

Namun pelaksanaan Self-Assessment System tidaklah mudah karena 

memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaanya dapat 

berjalan baik. Sehingga Self-Assessment System bisa menyebabkan adanya 

tindakan ketidakpatuhan. Terlebih dengan penerapan Self-Assessment System di 

Indonesia  yang  juga  disertai  oleh  masih  rendahnya kepatuhan pajak 

masyarakat. Hal tersebut makin memperkuat indikasi terjadinya penggelapan 

pajak di Indonesia.   

Hal tersebut sesuai dengan apa yang  diungkapkan oleh Siti Kurnia 

Rahayu (2009) mengenai definisi tax evasion, yaitu:  
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“Usaha yang di lakukan Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak 

merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak, usaha tidak 

membayar  pajak  atau  memanipulasi  jumlah  pajak  maupun 

meminimalisasikan jumlah pajak yang harus di bayar tentunya menjadi 

hambatan dalam pengamatan pajak”.   

Sedangkan menurut M. Zain (2008) penyelundupan pajak adalah: 

“Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah 

pajak  yang  terutang,  sedang  penghindaran  pajak  diartikan  sebagai 

manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  untuk  mengefisiensikan  pembayaran 

jumlah pajak yang terutang”.   

Menurut Oliver Oldman yang dikutip dalam buku M. Zain (2008) penyelundupan 

pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala 

bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang 

disebabkan oleh:   

1. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu  

akan  adanya  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan 

tersebut. 

2. Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung 

datanya. 

3. Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu wajib pajak salah 

menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

4. Kealpaan (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku 

beserta bukti-buktinya secara lengkap. 

Menurut M. Zain (2008), sejumlah tindakan yang merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Tidak menyampaikan SPT 

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 

3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan 

PKP   

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 

5. Berusaha menyuap fiskus 

Self-Assessment System dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, 

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyuluhan 

(disseminations), pelayanan (service) dan pengawasan (law enforcement). Ketiga 

fungsi tersebut merupakan instrumen yang baik untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan 

kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak.   

Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menyetor  dan  melaporkan  surat 

pemberitahuan  (SPT)  dan  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  adalah  upaya 

intensifikasi penerimaan pajak. Yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak 

adalah wajib pajak baik orang atau badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melunasi dan 

melaporkan SPT masa dan Tahunannya tepat waktu (John Hutagaol, 2007).  

Pendapat menurut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Genessa Dandy Dharmawan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Self-Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak”. Penelitian tersebut memberikan hasil variabel Self-
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Assessment System dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan pajak. 

2. Afiffudin Birrul Waaliadin (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai”. Penelitian tersebut memberikan hasil variabel Self-

Assessment System berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

pajak. Besar pengaruh Self-Assessment System terhadap Penerimaan 

Pajak Pertambahan nilai yaitu sebesar 83,4%, sedangkan sisanya 16,6% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran pengaruh penerapan Self-Assessment 

Sistem Pemungutan Pajak 

Self-Assessment System: 

1. Mendaftarkan Diri 

2. Menghitung 

3. Menyetor Pajak 

4. Melaporkan Penyetoran 

5. Menetapkan Sendiri 

Jumlah Pajak 

Optimalisasi Penerimaan 

Pajak 
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System terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak, maka disusun sebuah paradigma 

penelitian  sebagai  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan  Penerimaan  Pajak. 

Secara jelas digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Pemikiran 

 

X= Self-Assessment System   Y= Penerimaan Pajak 

 

2.3 Hipotesis Penelitian    

Hipotesis menurut Sugiyono (2011) adalah:  

“Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan masalah  

penelitian,  dimana  rumusan  penelitian  telah  dinyatakan dalam  bentuk  

kalimat  pernyataan.  Dikatakan  sementara,  karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti akan membahas kembali 

pengaruh dari self-assessment system terhadap optimalisasi penerimaan pajak. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem Self-

Assessment System terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. 

Ha = Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem Self-

Assessment System terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. 

 


