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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1), 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pengertian pajak menurut  Adrian dalam Moh. Zain (2007: 4), Pajak adalah 

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelengarakan pemerintahan. 

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., dkk. dalam Moh. Zain 

(2007:4), 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 

proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan  

pemerintahan. 
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Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), 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: 5), dari berbagai pengertian tersebut, baik 

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

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

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

pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat, maupun 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 diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum  

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin 

maupun pembangunan. 
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4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib 

Pajak. 

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 pajak adalah 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 kesejahtraan ekonomi 

masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan 

negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

negara (Siti Kurnia, 2010: 37). 

Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah 

dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi budgetair  merupakan 

fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat 
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untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem 

pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat 

kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.3 Wajib Pajak 

Berikut ini pengertian Wajib Pajak menurut para ahli, antara lain: 

1. Waluyo (2008: 169) menjelaskan, 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. 

2. Siti Resmi (2008: 102) menjelaskan, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Wajib Pajak  terdiri dari dua 

jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  perpajakan. 
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2.14. Hak Wajib Pajak 

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. 

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang 

mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar 

pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud 

merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada. 

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau 

kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 tahun sesudah 

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum 

melakukan tindakan pemeriksaan. 

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan 

penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke 

Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum jatuh 

tempo. 

4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. 

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

menunda pembayaran pajak. 
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Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. 

Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga. 

5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak 

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari 

jumlah kredit pajak, atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan 

sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk 

kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat 

dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 sejak permohonan diterima. 

Perlu diketahui pengembalian bulan untu ini dilakukan tanpa pemeriksaan. 

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak melalui dua cara : 

1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT) 

2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. 

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan 

permohonan pengembalian atau Setelah melalui proses restitusi. Setelah melalui 

proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan 

pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib Pajak berhak menerima aikan 

PPh bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.  
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6. Hak mengajukan keberatan dan banding. 

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah elum 

diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan 

keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. 

7. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak. 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas 

segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat jenderal 

Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping pihak lain 

yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan 

kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, 

pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu 

pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan wajib Pajak antara lain:  

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak;  

2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;  

3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka 

kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti dari atau 

tentang Wajib dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
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8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada 

hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta 

dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak 

anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat 

mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. 

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang 

sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk 

pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor 

Dinas Pendapatan Kota kabupaten setempat.  

9. Hak untuk pembebasan Pajak. 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. 

10. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib Pajak Patuh dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka 

waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk Ph sejak tanggal 

permohonan. 

11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau 

dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh 

kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. 
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12. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. 

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tenentu diberikan 

fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal 

Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang 

penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan 

yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat 

fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor perolehan bahan baku. 

2.1.5 Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.  

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan 

pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.  

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

wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SP) dalam bahasa Indonesia serta 
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menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib Pajak terdaftar.  

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.  

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor 

pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan 

Menteri Keuangan.  

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.  

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 

28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan neto dengan menggunakan yang dan 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak Penghitungan Neto mela waji melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.  

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati pemeriksaan pajak, misalnya 

Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan 

dokumen lain yang berhubungan silan yang diperoleh; memberi kesempatan atau 

memasuki tempat ruangan dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan; yang diperlukan oleh pemeriksa serta memberikan keterangan yang 

diperlukan oleh pemeriksa pajak. 

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.  

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kera atau penyelen kegiatan wajib 

memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. 
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Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.  

7. Kewajiban membuat faktur pajak.  

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Kena Pajak yang 

dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP . 

8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:  

 Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 

terutang pajak; 

 Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang 

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

 Memberikan keterangan yang diperlukan. 

Tidak hanya itu masih ada pula peraturan Kewajiban untuk menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang. Kemudian Kewajiban Pajak Bagi Wajib pajak pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) 

Kewajiban Pajak Bagi wajib pajak orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha atau 

Pekerjaan Bebas. Dan Keawajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Badan. Dimana semuanya 

memiliki prosedur dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi wajib pajak. 
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2.2 Pengetahuan Perpajakan 

2.2.1  Pengertian Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan Perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak 

memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem 

perpajakan, dan fungsi pajak. (Septiyani, 2014). Pengetahuan pajak merupakan 

pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang 

berlaku di Indonesia  mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan 

pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana  pengisian 

pelaporan pajak (Veronica, 2009: 82). 

 Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut  Siti Kurnia  

(2010: 88) yaitu pajak harus meliputi: 

1. Pengetahuan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut 

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

besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010: 177). 

Menurut Mardiasmo (2009: 141) menyatakan, Pengetahuan pajak 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. 
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Dari pengertian beberapa ahli di atas maka dapat  disimpulkan pengetahuan 

perpajakan adalah informasi pajak yang dimiliki wajib pajak untuk mengambil 

keputusan berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. 

2.2.2   Indikator Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Supriyanti dalam Ghoni (2012) indikator dalam mengukur tingkat 

pengetahuan pajak yaitu: 

1. Penyuluhan 

2. Peraturan 

3. Hak dan Kewajiban 

 

2.3 Penegakan Hukum   

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum  

Pengertian Hukum Pajak Menurut Satjipto Raharjo (2009) dijelaskan sebagai 

berikut: 

“Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan 

hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut”. 

Adapun konsep penegakan hukum di bidang perpajakan (tax law enforcement) 

menurut International Tax Glossary sebagai berikut: 

“Enforcement is action taken by the tax authorities to ensure that taxpayer or 

potential taxpayer complies with the tax e.g by submitting a return or account 

or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting 

for tax which is due. Means of enforcement include penalties for failure to 

submit return, interest charge on late payment of tax, criminal prosecution in 

cases of evasion or fraud, etc.” 
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Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan 

hukum, yaitu: 

1. Produk hukum berupa Peraturan dan Ketentuan yang berlaku 

(Substantive law) 

2. Infrastruktur pendukung berupa Penegak Hukum (Legal Structure) 

3. Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat (Legal Culture) 

Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perpajakan secara tegas dan 

konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak, yang 

akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Tindakan 

penegakan hukum dilakukan dalam dua cara yaitu: 

1. Pemeriksaan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 25: 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

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

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-625/KMK.04/1994 tanggal 

27 Desember 1994 disebutkan: 
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang 

undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (law 

enforcement), agar peraturan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pemeriksaan merupakan alat bagi pemerintah untuk menguji kepatuhan formal dan 

materil Wajib Pajak dalam mekanisme sistem pemungutan Self Assesment. Dalam 

sistem Self Assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan sebesar-besarnya untuk 

menghitung, memperhitungkan dan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang kepada otoritas pajak. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini 

adalah meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. 

Voluntary Compliance atau kepatuhan sukarela diri Wajib Pajak menjadi tujuan utama 

dari sistem ini. 

Perlawanan terhadap proses pemungutan pajak self assessment merupakan 

suatu fenomena yang sering terjadi, baik secara legal dengan memanfaatkan celah 

dalam peraturan pajak atau loop hole (tax avoidance), maupun melalui cara illegal atau 

fraud dengan upaya penyelundupkan pajak (tax evasion). Untuk itu, sementara Wajib 

Pajak diberikan keleluasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, maka 

pemerintah juga mempunyai fungsi dalam pelaksanaan sistem ini yaitu secara optimal 

melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk 
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penyimpangan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administrative maupun 

tindak pidana. Hasil pemeriksaan pajak diharapkan memberikan detterent effect kepada 

Wajib Pajak sehingga kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih 

baik. 

2. Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda, Bunga dan Kenaikan dan Sanksi 

Tindak Pidana 

Menurut Salamun AT terdapat empat hal yang mempengaruhi kesadaran dan 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu: 

a. Tarif pajak 

b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsekuen dan konsiten 

c. Ada atau tidaknya sanksi bagi pelanggar pajak, dan 

d. Pelaksanaan sanksi secara konsisten dan konsekuen. 

 Pemeriksaan pajak dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan 

dengan benar dan sebaik-baiknya, konsisten dan konsekuen untuk menegakkan asas 

keadilan dalam menanggung beban pajak, akan berjalan efektif apabila diikuti 

dengan pengenaan sanksi yang tegas dan berat yang dapat menimbulkan kepatuhan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.3.2 Hukum Pajak Material 

Hukum Pajak Material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang 

menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum 
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yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya 

pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan 

hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 

memuat norma-norma yang menerangkan antara lain : 

1. Keadaan 

2. Perbuatan 

3. Peritiwa hukum yang dikenai pajak (Objek pajak) 

4. Siapa yang dikenakan pajak (Subjek pajak) 

5. Berapa besar pajak yang dikenakan (Tarif) 

6. Segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan hukum 

antara pemerintah dan wajib pajak 

2.3.3 Hukum Pajak Formil 

Dimaksudkan dengannya adalah serangkaian norma yang memuat tatacara 

untuk melaksanakan ketentuan hukum material, atau dengan kata lain aturan yang 

dibuat guna menjembatani aturan perpajakan sebagai law in the book agar berfungsi 

sebagai law in action. Oleh karenanya keberadaan hukum pajak formal selalu 

mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk berlakunya hukum pajak 

material, salah satu contohnya adalah adanya Undang-undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai standard acuan dalam proses perpajakan, 

kendati secara tersebar (parsial) setiap bentuk dan jenis pajak dalam undang-

undangnya juga mencantumkan ketentuan tentang formal pelaksanaan aturannya.  
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Hukum pajak formal mengatur diantaranya: 

1. Pendaftaran subyek dan obyek pajak. 

2. Pemungutan pajak. 

3. Penyetoran pajak. 

4. Pengajuan keberatan. 

5. Pembukuan dan pemeriksaan. 

6. Permohonan banding. 

7. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran. 

8. Hukum acara peradilan pajak. Pembuktian dll. 

2.3.4 Kedudukan Hukum Pajak Di Indonesia 

1. Hukum privat 

adalah ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang 

perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain 

yang sifatnya pribadi/ khusus. 

Yang terermasuk hukum privat/ perdata yaitu: 

a. Hukum pribadi. 

b. Hukum Keluarga. 

c. Hukum Kekayaan. 

d. Hukum Waris. 

e. Hukum Dagang. 

f. Hukum Adat. 
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2. Hukum publik 

adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga 

Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik 

merupakan hukum yang mengatur public/ masyarakat. 

Berikut ini adalah Yang termasuk hukum publik: 

a. Hukum Tata Negara. 

b. Hukum Administrasi Negara. 

c. Hukum Pidana. 

d. Hukum Internasional Publik. 

 

2.3.5 Tugas Hukum Pajak 

Tugas Hukum Pajak secara umum yang menjadi kewajiban bagi Hukum 

Pajak adalah sebagai berikut : 

1. Memahami kondisi masyarakat yang bisa dihubungkan dengan 

pengenaan atas pajak 

2. Menyusun rumus kedalam peraturan hokum 

3. Menafsirkan peraturan hokum 

4. Mengatur semua ketentuan hukum pidana 

5. Mengatur semua ketentuan administrasi 

6. Mengatur semua ketentuan tentang peradilan administratif dan 

peradilan pajak 
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Adapun Tugas Hukum Pajak secara Khusus adalah hukum pajak sebagai 

suatu alat kebijakan dalam menentukan politik perekonomian maupun tugas diluar 

kepentingan keuangan Negara. 

2.3.6 Fungsi Hukum Pajak 

Fungsi atau Kegunaan dari Hukum Pajak berhubungan dengan fungsi dari 

suatu negara. Adapun beberapa fungsi dari suatu negara antara lain seperti : 

1. Berusaha Memakmurkan dan mensejahterakan rakyat - Negara yang berhasil 

adalah negara yang dapat membuat rakyat atau masyaraktnya merasa bahagia 

secara umum baik dari sudut pandang ekonomi ataupun sosial 

kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan ketertiban - dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang 

bersuasana kondusif serta damai dibutuhkan pemeliharaan atas ketertiban 

umum yang mendapat dukungan secara penuh oleh rakyat. 

3. Pertahanan dan keamanan - Sebuah negara harus dapat memberikan rasa 

aman dan menjaga dari berbagai macam gangguan ataupun ancaman yang 

berasal dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri. 

4. Menegakkan keadilan - Negara menyusun lembaga peradilan yang digunakan 

sebagai wadah bagi warga negara untuk meminta keadilan diseluruh aspek / 

bidang. 
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2.3.7 Indikator Hukum Pajak 

Menurut Sitanggang, Mart Tri Pola (2009) indikator dalam mengukur tingkat 

penegakan hukum pajak, yaitu: 

1. Pemeriksaan Pajak 

2. Sanksi Administrasi dan Pidana 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1   Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan 

bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) 

merupakan tulang punggung Self Assessment System, dimana Wajib Pajak 

bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara 

akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.  

Menurut  Norman  D. Nowak dalam  Moh. Zain (2007: 167), menyebutkan 

bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam 

situasi dimana: 
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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. 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan 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. Kepatuhan Wajib 

Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self 

Assessment System dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.  

Menurut  Safri Nurmantu  yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 83) terdapat 

dua macam kepatuhan, yaitu: 

 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 substantive atau hakekatnya 

memenuhi semua ketentuan material perpajaka, yakni sesuai isi dan jiwa 
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undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi 

kepatuhan formal. 

2.4.2 Pentingnya Kepatuhan  

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju 

maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan 

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pengelakan, 

penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan 

menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.  

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan 

diharapkan  Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan 

ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. 

Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan 

perpajakan Wajib Pajak, assas keadilan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan 

pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.  
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2.4.3 Indikator Kepatuhan   

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak  menurut 

Supriyanti dalam Ghoni (2012), yaitu: 

1. Pemahaman; 

2. Administrasi; dan,  

3. Kesadaran 

Tabel 2. 1 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

 

No Peneliti  Judul  Variabel Hasil Penelitian 

1 Stefani 

Galuh 

Widorini 

(2014) 

Pengaruh pengetahuan, 

persepsi tentang tarif 

pajak dan penegakan 

hukum perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di 

KPP Pratama 

YOGYAKARTA 

Variabel 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Variabel 

Independen : 

1.Pengetahuan  

Perpajakan 

2.Persepsi Tarif 

Perpajakan 

3.Penegakan 

Hukum 

Perpajakan 

1.Secara parsial 

terdapat hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

Pengetahuan  

Perpajakan dengan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

2.Secara parsial 

persepsi tentang tarif 

pajak tidak 

berpengaruh secara 

signifikan dengan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

3.Secara parsial 

terdapat hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

Penegakan Hukum 

Pajak dengan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 
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No Peneliti  Judul  Variabel Hasil Penelitian 

 

 

 

2 Novi 

Mustikawati 

(2015) 

Pengaruh pengetahuan 

pajak dan sistem 

administrasi perpajakan 

modern terhadap 

kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Surakarta 

Variabel 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi  

Variabel 

Independen : 

 

1. Pengetahuan 

Perpajakan 

2.Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

 

 

1.Secara parsial 

terdapat hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

Pengetahuan Pajak 

dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

 

2.Secara parsial 

terdapat hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern 

dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

 

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 Assesment System dimana 

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, mempehitungkan, 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 Wajib Pajak. 
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Undang-undang No.16 Tahun 2009 yang diakses dalam Ortax (2007) tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat tiga sistem pemungutan pajak, 

yaitu: 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang aparatur perpajakan menentukan sendiri 

(di luar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terutang. 

2. Self Assessment System 

Suatu sistem  pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri dalam 

penentuan besarnya pajak yang terutang. 

3. Witholding System 

Suatu keadaan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam 

pemungutan pajaknnya. 

Salah satu jenis sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia yaitu Self 

Assesment System. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat mempunyai 

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak 

yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica,2009). 
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Menurut Siti (2010) konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu: 

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia. 

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. 

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan 

hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut (Satjipto Raharjo,2009). 

Hukum pajak adalah sebagai berikut hukum Pajak adalah suatu kumpulan 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

rakyat sebagai pembayar pajak (Bohari dalam buku Y. Sri Pudyatmoko,2009). 

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 ( 2010) 

terdapat dua macam kepatuhan yaitu: 

 1. Kepatuhan Materil 

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakekat memenuhi 

semua ketentuan material perpajakan, yakini sesuia isi dan jiwa undang-

undang perpajakan. 
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2. Kepatuhan Formal 

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban Perpajakan 

secara formal sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. 

 Berdasarkan pemikiran di atas penulis menyajikan bagan kerangka pemikiran 

seperti ditunjukan pada gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.  Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

Wajib Pajak 

Pengetahuan Pajak 

(X1) 

 Pengetahuan mengenai 

Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan  

 

 Pengetahuan mengenai 

fungsi perpajakan 

 

  

 Pengetahuan mengenai 

sistem perpajakan di 

Indonesia 

 

Penegakan Hukum Pajak 

(X2) 

 Pemeriksaan Pajak 

 

 Sanksi Administrasi 

dan Pidana 

 

 

 

 

 

 

 Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 

 Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; 

 Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak 

terutang; dan,  

 Kepatuhan dalam pelaporan 
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2.5.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak    

Orang Pribadi 

Penelitian yang dilakukan Banu Witono (2008) menyakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu halnya yang dikemukakan oleh 

Nazmel Nazir (2010) bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta pengetahuan Wajib Pajak 

tentang pajak itu sendiri. 

2.5.2. Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi  

Penelitian yang dilakukan Suryadi (2006) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib 

Pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan 

kompensasi pajak. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan 

kepastian hukum maka Wajib Pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar 

pajak. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Siti Kurnia (2010) bahwa 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 

administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum 

perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurt J. Beron, Helen V. Tauchen and 

Ann Dryden Wytte (1998) menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh pembayar pajak yang 

diperiksa. Lebih lanjut, Nowak (1973) bahwa, “the auditing of taxpayer’s book is the 

usual means whereby respect for the tax service in finding and punishing evasion is 

developed”. 

2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penegakan Hukum Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dan jumlahnya pajak yang dibayar akurat, yaitu sesuai dengan 

kewajiban pada peraturan, kebijakan dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat 

itu (Roth et al. 1989 dalam Pope dan Mohdali, 2010). Penelitian ini mencoba 

melakukan analisa mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 

yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan persepsi 

tentang tarif pajak yang berlaku pada wajib pajak orang pribadi yang dilayani pada 

KPP Pratama Cibeunying.  

Penelitian ini berangkat dari beberapa teori dan hasil penelitian, diantaranya 

adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan 

tingkat kepatuhan wajib pajak (OECD, 2001). Selain itu, tarif pajak dan penegakan 
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hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin rendah tax rates 

dan semakin tinggi penegakan hukumnya akan semakin meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak adalah tarif pajak (Santoso, 2008). 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 
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2.6 Hipotesis Penelitian  

Menurut Uma Sekeran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis 

sebagai berikut: 

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau 

lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang 

diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan uraian kerangka 

pemikiran diatas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1 : 

H01 :  Pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Hα1 : Pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

Hipotesis 2 : 

H02     : Penegakan Hukum Pajak wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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Hα2 : Penegakan Hukum Pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak         

orang pribadi. 

Hipotesis 3 : 

H03  : Pengetahuan perpajakan wajib pajak dan Penegakan Hukum pajak  tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

H03  : Pengetahuan perpajakan wajib pajak dan Penegakan hukum  pajak 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 


