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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak  

2.1.1   Pengertian Pajak  

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam buku  Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut :  

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

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

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.”  

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Moch. Zain (2007) 

menjelaskan bahwa:  

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

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – 

peraturan umum undang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”.  

 

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & 

Brock Horace R. dalam Moch Zain (2007) menyatakan: 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 
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Sedangkan Pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Moh. Zain (2007), dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian 

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) 

dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat baik pemerintah 

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor Negara 

(pemungut pajak/ administrator pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual 

oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak. 
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5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/ 

anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). 

 

2.1.2  Fungsi Pajak 

 Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai 

kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok 

pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki 

kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu 

Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu 

meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan 

banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti 

Kurnia Rahayu, 2010). 

 Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah 

dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi budgetair ini merupakan 

fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat 

untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem 

pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat 

kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Pajak 

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Pajak dapat dikelompokkan dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada 

pihak lain, tetapi menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung 

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain.  

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang 

selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan 

dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 
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b. Pajak Objektif 

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah 

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

a. Pajak Pusat 

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah 

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Waluyo (2011) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak 

dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu: 

1. Stelsel Nyata (Rill Stelsel) 

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

setelah penghadilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel 

ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir 

periode (setelah penghasilan rill diketahui). 
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2. Stelsel Anggapan (Fictif Stelsel) 

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus 

menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar 

tidak berdasarkan pada keadaan sebenarnya.  

3. Stelsel Campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikandengan keadaan 

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus melunasi 

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka wajib 

pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari: 

1. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh  

fiskus. 

2. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
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2.1.6 Wajib Pajak 

Berikut ini mengenai Wajib Pajak menurut beberapa ahli, antara lain: 

 Waluyo (2008) menjelaskan bahwa: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” 

 Siti Resmi (2008) menjelaskan bahwa: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut 

ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib 

Pajak itu terdiri dari dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak 

Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. 

 

2.2 Pengetahuan Pajak 

2.2.1  Definisi Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan adalah hal-hal yang mengenai sesuatu, segala apa yang 

diketahui, kepandaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). Pengetahuan 

adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek 

melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, dan sebagainya), dengan sendirinya 

pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan, hal tersebut sangat 
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dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek (Notoatmodjo, 

2007:140). 

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan 

umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari 

subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan 

pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Andriani, 

2000:25).  

 Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak menurut Siti 

Kurnia Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:  

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.  

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.  

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu 

(2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib 

Pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang 

adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap 

memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu 

negara yang dianggap adil (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan meningkatnya 

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal 

maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak 

dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan penyuluhan 

perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib 

Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam 
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menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan 

pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010).  

Pengetahuan tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang 

menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang 

dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010). 

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:  

“Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan 

mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang 

akan berguna bagi kehidupan mereka.” 

 

2.2.2  Indikator Pengetahuan Pajak 

 Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak, yaitu: 

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Fungsi Pajak. 

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak.  

3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pendaftaran sebagai Wajib Pajak.  

4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak. 

5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tarif Pajak. 

 

2.3 Sanksi Pajak 

2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak  

Menurut Siti Resmi (2003) sanksi pajak terjadi karena terdapat 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009) menyatakan 

bahwa:  

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ 

dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”  

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana.  

 

2.3.2  Sanksi Administrasi  

Menurut Siti Resmi (2003) menyatakan bahwa pengertian sanksi 

administrasi adalah:  

“Pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan 

kenaikan.Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu sanksi berupa 

bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan.” 

Menurut Siti Kurnia (2010), kelompok sanksi administasi berupa denda 

antara lain:  

1. Pasal 7  

Besarnya denda Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 terlambat memasukan SPT 

masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/ tahunan tidak 

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.  
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2. Pasal 8 ayat 3  

Besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah 

diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.  

3. Pasal 14 ayat 4  

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.  

4. Pasal 44 B ayat 2  

Besar denda empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak 

seharusnya dikembalikan.Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang 

perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan 

penerimaan negara.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kelompok sanksi administasi berupa 

bunga antara lain:  

1. Pasal 8 ayat 2  

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran 

karena pembetulan SPT tersebut.  

2. Pasal 9 ayat 2 a  

Apabila pembayaran penyetoran dalam satu dan dua dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari 

bulan dihitung satu bulan.  
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3. Pasal 13 ayat 2  

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak 

terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau bagian tahun sampai dengan 

diterbitkannya SKPKB. 

4. Pasal 13 ayat 5  

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang 

ditambahkan dalam SKPKB.Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun 

dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  

5. Pasal 14 ayat 3  

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya 

SPT.  

6. Pasal 15 ayat 4  

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang 

ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun 

dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  

7. Pasal 19 ayat 1  

Besarnya 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/ d 

hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.  
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8. Pasal 19 ayat 2  

Besarnya 2% sebulanWajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak.  

9. Pasal 19 ayat 3  

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban 

menyampaikan SPT s/ d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kelompok sanksi administasi berupa 

kenaikan antara lain:  

1. Pasal 8 ayat 5  

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar.Wajib Pajak sekalipun 

jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tetapi belum diterbitkan SKP 

mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.  

2. Pasal 13 ayat 3  

a. Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu 

tahun pajak.  

b. Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau 

dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut 

tetapi tidak atau kurang disetorkan.  

c. Besarnya 100% dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. 

PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan 

pemeriksaan PPN/ PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi 

selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.  
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3. Pasal 15 ayat 2  

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Diketemukan novum dan 

data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang 

terutang (penerbitan SKP KBT).  

4. Pasal 17 c ayat 5  

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yang telah 

menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKP KB 

ditambah kenaikan sebesar 100%.  

 

2.3.3  Sanksi Pidana  

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011) dijelaskan sebagai 

berikut:  

“Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat 

terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi.”  

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003) sanksi pidana dalam undang-

undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa:  

1. Denda Pidana  

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 

diancam/dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan.  
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2. Pidana Kurungan  

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 

pelangaran.Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.Karena 

pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya 

hanya ketentuan mengenai denda pidana.  

3. Pidana Penjara  

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perampasan kemerdekaan.Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak 

ketiga,adanya kepada pejabat dan kepada Wajib pajak.  

Siti Resmi (2003) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya 

sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:  

a. Sanksi kepada Wajib Pajak  

b. Sanksi kepada Pejabat Pajak  

c. Sanksi kepada Pihak Ketiga  

 

2.3.4 Indikator Sanksi Pajak  

Adapun indikator dalam mengukur penerapan sanksi pajak, yaitu: 

1. Sanksi yang diberikan harus jelas.  

2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (not arbitrary).  

3. Sanksi yang diberikan seimbang. 

4. Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera.  
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2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengertian Kepatuhan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan 

(2012:84) adalah sebagai berikut; 

“Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut 

sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

aturan perpajakan yang berlaku”. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia (2010:138) 

kepatuhan adalah sebagai berikut; 

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 

Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa 

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan”.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa; 

“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”.  

Kondisi Perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 

secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung Self 

Assesment System, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapakan sendiri 
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kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan 

melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010).  

Menurut Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007), menyebutkan 

bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajkan tercermin dalam 

situasi dimana:  

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

undangan perpajakan;  

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;  

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan  

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  

Menurut Safri Nurmantu (2005) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) 

kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya.Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 

kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya 

diberikan secara sukarela (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak 

menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self 

Assesment Systemdimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 

kewajibannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010).  

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia 

(2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:  
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1. Kepatuhan formal  

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.  

2. Kepatuhan Material  

Suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantiveatau hakekatnya 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 

Undang-undang perpajakan.Kepatuhan Material dapat juga meliputi 

kepatuhan formal. 

 

2.4.2 Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak 

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara 

maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010). Karena jika Wajib Pajak 

tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia, 

2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan 

pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia, 2010).  

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan 

perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dala memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Wajib Pajak akan patuh karena 

mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk 

menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).  

Menurut Maria Karanta (2002) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) persepsi 

Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada 
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kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, 

asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia, 

2010). 

 

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu: 

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).  

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.  

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat 

dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan 

pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan sistem Self Assessment System 

dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat 

memudahkan Wajib Pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib 

Pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang ada. 

Kepatuhan Wajib Pajak memang sangat dibutuhkan dalam diri Wajib Pajak itu 

sendiri agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

wajib pajak.  

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat juga pada pengetahuan pajaknya. 

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi atau baik, maka akan 
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mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan pajak, Wajib Pajak dapat 

memahami apa itu pajak, fungsi dari pajak itu sendiri, jika tidak membayar pajak 

maka akan dikenakan sanksi. 

Dalam pelaksanaan self assessment system ternyata tidak selamanya 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pada prakteknya sering kali muncul 

permasalahan, diantaranya adalah kecurangan, kelalaian serta perlawanan-

perlawanan dari Wajib Pajak itu sendiri. Rimsky K. Judisseno (2004;8) 

mengemukakan dua jenis perlawanan yang dilakukan Wajib Pajak sebagai 

berikut:  

1. Perlawanan pasif merupakan produk dari ketidaktahuan dari masyarakat 

terhadap pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar sudah 

melakukan perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Dalam 

perlawanan pasif tidak terlihat adanya unsur kesengajaan dari masyarakat 

untuk menghindari pembayaran pajak, bahkan menghambatnya. Mereka 

tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak 

harus dibayarkan.  

2. Perlawanan aktif adalah suatu bentuk perlawanan beresiko tinggi karena 

dalam perlawanan ini jelas-jelas Wajib Pajak menghindar dari kewajiban 

perpajakannya bahkan melalaikan serta bermain di dalamnya.  

Untuk menghindari adanya kelalaian, kecurangan dan perlawanan-

perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut maka ada sanksi pajak. 

Diwujudkan dalam pengenaan sanksi perpajakan, tujuannya untuk mencapai 

tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. 
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Adapun pengertian sanksi perpajakan menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut :  

“Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, 

sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan 

pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP 

dapat berupa sanksi administrasi bunnga, denda,dan kenaikan. Sedangkan 

sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”. 

  

Pengenaan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak, karena adanya indikasi 

Wajib Pajak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, seperti dengan mengurangi, menghapus, dan 

memanipulasi utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak 

sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan 

tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara tepat waktu 

membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Siti, 2010). 

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia 

Rahayu (2010) terdapat dua macam kepatuhan yaitu: 

1. Kepatuhan Material 

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakekat 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan 

jiwa undang-undang perpajakan. 

2. Kepatuhan Formal 

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan 

secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. 
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Berdasarkan pemikiran di atas penulis menyajikan bagan kerangka 

pemikiran seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

Wajib Pajak 

 

Pengetahuan Pajak 

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Fungsi Pajak. 

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Peraturan Pajak.  

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Pendaftaran sebagai Wajib Pajak.  

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Tata Cara Pembayaran Pajak. 

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Tarif Pajak. 

 

Penerapan Sanksi Pajak 

 Sanksi yang diberikan harus 

jelas.  

 Sanksi yang diberikan tidak 

mengenal kompromi (not 

arbitrary).  

 Sanksi yang diberikan 

seimbang. 

 Sanksi yang diberikan harus 

memberi efek jera.  

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT).  

 Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 

pajak terutang.  

 Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.  
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2.5.1 Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian yang dilakukan Banu Witono (2008) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

peratuan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Marziana et al (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hasil 

menunjukan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan biasanya 

membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan Wajib Pajak yang kurang 

pengetahuan perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dengan 

tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali. Begitu halnya yang 

dikemukakan oleh Nazmel Nazir (2010) bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara tingkat pengetahuan tentang pajak dengan kepatuhan pajak. 

Hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) adalah sebagai berikut; 

“Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta 

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka 

secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh 

pada peraturan perpajakan”.  
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Fallan (1999) menyatakan seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu 

(2010:141);  

“Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak 

sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan 

yang adil.Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akkan 

memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya 

sistem perpajakan disuatu negara yang adil. Dengan meningkatkan 

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan 

baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap 

pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak”. 

 

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Supriyati dan 

Nurhidayati (2008) adalah sebagai berikut:  

“Bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib pajak.Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah mulai 

bertambahnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh 

langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak.” 

 

2.5.2 Hubungan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Penelitian yang dilakukan Rika Rahmadian (2011) menyatakan bahwa 

pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian semakin 

tinggi sanksi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Reni Sri Utami (2012) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa sanksi 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif 

yang artinya apabila sanksi pajak tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak akan 

meningkat. Begitu pula halnya penelitian yang dikemukakan oleh Cindy 
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Jotopurnomo (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Apabila penerapan sanksi pajak dilakukan dengan baik 

maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006).  

Menurut Mohammad Zain (2007) menyatakan bahwa  

”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut 

dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan 

mematuhi kewajiban perpajakannya.perasaan takut tersebut merupakan 

alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau 

kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib 

pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya.” 

 

2.5.3 Hubungan Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan K. Evi dan K. Budiartha 

(2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap  kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

pajak dan penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin 

baik. Begitu halnya yang dikemukakan oleh Dewi Fermatasari (2013) bahwa 

pengetahuan pajak dan penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya semakin baik pengetahuan pajak 

dan penerapan sanksi pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 Supriyati & Nur hidayati (2008) 

Banu Witono (2008) 

Nazmel Nazir (2010) 

Mohd Rizal Palil (2011) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reni Sri Mulyani (2012) 

Cindy Jotopurnomo (2013) 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2006: 135) definisi dari hipotesis adalah sebagai 

berikut; 

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara 

dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji”. 

 

Pengetahuan Pajak 

(X1) 

 

Veronica Carolina 

(2009).  

Siti Kurnia (2010).  

Supramono (2010).  

Mardiasmo (2009). 

 

Penerapan Sanksi 

Pajak (X2) 

 

Siti Kurnia Rahayu 

(2010).  

Siti Resmi (2003).  

Mardiasmo (2009). 

 

 

 

 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 

 

Siti Kurnia Rahayu 

(2010).  

Moh.Zain (2007). 
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mencoba 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega. 

: Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega. 

: Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung 

Tegallega. 

 

 


