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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian  

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

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

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.”   

Menurut Waluyo (2011:1) mengemukakan bahwa pajak adalah : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang 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.” 

Menurut Prof. DR. M. J. H Smeets dalam bukunya Waluyo (2011:3) 

menyatakan bahwa : 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi 

yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah.” 

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur : 

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut 

dipergunakan untuk membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi 

mengatur. 

2.1.1.2 Fungsi pajak  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri 

yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu : 

1. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi regulerend 
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Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam 

bidang sosial ekonomi. 

Menurut Diana Sari dalam bukunya “Konsep Dasar Perpajakan” 

(2013:40), selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu : 

1. Fungsi Stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 

dapat dikendalikan.  
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2. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Fungsi Demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem 

gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 

tiga sistem yaitu sebagai berikut : 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 

untuk menentukkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

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 Assessment System 
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Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukkan sendiri besarnya pajak terutang. Yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajb Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

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

untuk menentukkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

Wewenang menentukkan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

Daerah terdiri atas :  

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 

2.1.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Hilarius (2005:17) asas-asas pemungutan pajak diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Asas Keadilan 

Salah satu usaha mencapai keadilan adalah mengusahakan supaya 

pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata. 

Berkaitan dengan keadilan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into 

The Nature and Causes of The Wealth of Nations mengemukakan 

ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam The Four Maxims 

dengan urutannya sebagai berikut : 

a. Equality, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang 

dengan kemampuan subyek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan 

yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para Wajib 

Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. 

b. Certainly, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan 

tidak mengenal kompromi artinya adanya kepastian hukum dalam 

pemungutan pajak, baik mengenai subyek, obyek, besar pajak dan juga 

ketentuan mengenai waktu pembayarannya. 
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c. Convenience of Payment, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat 

yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya 

dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. 

d. Efficiency, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-

hematnya, jangan sesekali biaya pemungutan melebihi pemasukan 

pajaknya. 

2. Asas menurut falsafah hukum 

a. Teori Asuransi 

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara 

bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian 

pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi oleh 

seseorang kepada perusahaan asuransi. 

b. Teori Kepentingan  

Menurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karena 

negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan 

disini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya. 

Pemerintah menyelenggarakan kepentingan bersama. Untuk itu maka 

perlu biaya yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan 

kepentingannya diselenggarakan oleh pemerintah. 

c. Teori Bakti  

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut 

pajak adalah bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau 

kumpulan individu yang kedudukannya lebih penting daripada 
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individu itu sendiri, karena individu tidak dapat hidup sendiri. Karena 

sifatnya demikian, maka timbullah hak mutlak negara untuk 

memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti 

dari warga kepada negaranya. 

d. Teori Daya Pikul 

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut 

pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada 

warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk 

keperluan ini dibutuhkan biaya itu dipikul oleh segenap warga yang 

menikmati perlindungan itu, dalam bentuk pajak. Pajak harus dipungut 

berdasarkan daya pikul seseorang. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai 

gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu 

mengambil daya beli-daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat 

atau rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke 

dalam masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup 

masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. 

3. Asas Yuridis 

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk 

menyatukan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk 

warganya. Asas yuridis mengatur beberapa hal yaitu : 
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a. Hak-hak fiskus harus dijamin oleh undang-undang sehingga dalam 

pemungutan pajak dapat berjalan lancar. 

b. Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar tidak 

diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya. 

c. Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau 

perusahaan-perusahaan Wajib Pajak yang telah dituturkannya kepada 

instansi pajak yang tidak boleh disalah gunakan oleh fiskus. 

4. Asas Ekonomis  

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak maka pemungutan pajak 

hendaknya lebih kecil daripada pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. 

2.1.1.6 Hukum Pajak 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Siti Resmi 

(2013:4), ada dua macam hukum pajak, yakni : 

1. Hukum pajak materiil  

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan 

keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, 

siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. 

Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat 

kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan 

pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama 

kepada fiskus. 
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2. Hukum pajak formil 

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai 

berbagai cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu 

kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan 

mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah 

terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan 

sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan 

prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan 

untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan 

bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. 

2.1.1.7 Wajib Pajak 

Pasal 1 UU KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya di penjelasan 

Pasal 2 ayat (1) UU KUP persyaratan Wajib Pajak terdiri dari: 

1. Persyaratan Subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. 

Pasal 2A ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa kewajiban pajak 

subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut 
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dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia 

dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya, sedangkan dalam pasal 2A ayat (2) UU PPh 

menyebutkan bahwa kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada 

saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan 

di Indonesia. 

2. Persyaratan Objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk 

melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU 

PPh 1984 dan perubahannya. 

Menurut Surat Ederan Jendral Pajak Nomer SE-26/PJ.2/1988 tentang 

Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif, pengertian Wajib Pajak 

Efektif adalah: 

“Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan 

sebagaimana mestinya.” 

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah: 

“Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban Perpajakannya.” 
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2.1.2 Variabel-Variabel Penelitian 

2.1.2.1 Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan memiliki arti yang luas menurut (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2003) “Pengetahuan   adalah   segala   sesuatu   yang   diketahui;  

kepandaian”. Sedangkan menurut Pengetahuan adalah segala sesuatu yang di 

ketahuai yang di peroleh dan persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan pajak dasarnya dapat di peroleh melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan 

non formal (Notoatmodjo, 2007:143). Pengetahuan pajak merupakan 

pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak 

yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, 

perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana 

pengisian pelaporan pajak (Veronica Carolina, 2009:7). 

Menurut Fallan (1999) yang di kutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu 

(2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi 

Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib 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 di anggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan 

perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal maupun non formal 

akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar 

pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara itensif dan kontinyu akan 

meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud 



22 
 

 
 

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Teori Persepsi dapat menggambarkan pengetahuan perpajakan wajib 

pajak.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Walgito (1997) dalam Hartoyo 

(2010) menjelaskan bahwa persepsi memiliki sifat yang subyektif, yaitu 

melibatkan tafsiran pribadi pada masing- masing individu, sehingga perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu atau dengan kata 

lain faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi individu. Faktor tersebut 

diantaranya adalah:  

1. Ingatan  

Kemampuan mengingat tiap-tiap individu terhadap apa yang pernah  

dipersepsikannya akan berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat.  

2. Motivasi  

Semakin besar motivasi individu terhadap obyek tertentu maka semakin 

perhatiannya terhadap obyek tersebut. Hal ini menjadikan obyek tersebut 

akan semakin jelas dan mudah dipahami atau dipersepsikan oleh individu.  

3. Perasaan  

Masing-masing individu memiliki tanggapan perasaan yang berbeda dalam 

menerima rangsangan terhadap suatu obyek, ada yang akan menjadi senang 
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tetapi ada juga yang sebaliknya atau merasa terganggu, dimana hal tersebut 

pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi seorang terhadap suatu obyek.  

4. Berpikir 

 Cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah berbeda- beda, 

ada yang berdasarkan logika dan pengertian dan pengertian tetapi ada juga 

yang hanya dengan coba-coba atau berdasarkan prediksi semata. Cara 

berpikir yang berbeda tersebut tentu akan mempengaruhi pemahaman 

seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek.  

Melihat dari empat faktor diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

pengetahuan perpajakan wajib pajak yang diterima maka kemampuan untuk 

mengingat semakin tinggi, motivasi semakin besar, tanggapan perasaan 

meningkat, dan cara berpikir dalam memecahkan masalah semakin logis. 

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). 

 

2.1.2.2 Sikap Wajib Pajak 

“Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau tidak memihak (favorable) 

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek 

tersebut,” (Ajzen, 2002 dalam Elia Mustikasari, 2007:3). 
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Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku 

seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku, seperti simulus, latar belakang individu, motivasi, dan 

status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi 

sikap dan perilaku. 

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perilaku yang di tampilkan oleh 

individu yang timbul karena adanya nilai untuk berprilaku. Sedangkan munculnya 

niat berprilaku di tentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) behavioral beliefs, 

yautu keyakinan individu akan hasil dari suatu prilaku dan evaluasi atas hasil 

tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), (2) normative beliefs, yaitu 

keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi 

harapan tersebut (normative beliefs and motivation comply), (3) control beliefs, 

yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat 

perilaku yang akan di tampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut 

(perceived power). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku di 

tampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.secara 

berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau 

negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang di persepsikan 

(perceived social pressure) atau norma subyektif (subyektive norm) dan control di 

persepsikan (Atzen, 2002 dalam Elia Mustikasari, 2007:4). 

Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang 

dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya (Nimran, 1999:11). Apabila 
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wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah di terapkan kepada semua wajib 

pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan 

perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa 

semua wajib pajak di perlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung 

untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain 

menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas 

dapat di simpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan 

atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan 

orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan 

mengenai suatu objek. 

2.1.2.3 Moral Wajib Pajak 

Kewajiban moral merupakan norma individu yang di miliki oleh 

seseorang,  namun kemungkinan tidak di miliki oleh orang lain. Norma individu 

ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model Theory of Planned Behavior 

(TPB). (Ajzen, 1991 dalam Elia Mustikasari, 2007:6). Blan thorne (2000), 

Kaplan, Newbery & Reckers (1997), Hanno &Violette (1996) telah membuktikan 

secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap 

niat ketidakpatuhan pajak. 

Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak 

yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam 

memberikan kontribusi kepada masyarkat dengan membayar pajak sehingga 
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berkontribusi secara sukarela pada penyediaan public (Togler & Schneider, 2004 

dalam Nur Cahyonowati, 2011:164). 

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) 

kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus di tunaikan oleh 

setiap wajib pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi 

atau distribusi dari penerimaan pajak (Thurman et al., 1984; Troutman, 1993 

dalam salman, Kautsar R dan Mochammad Farid, 2009). 

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga 

negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara 

yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian di harapkan dengan 

aspek moralitas dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

2.1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau 

patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (Gunadi, 2005:14) pengertian kepatuhan 

perpajakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan 

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia (2010:137) “Kepatuhan 

adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary 

of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana Wajib 
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Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”. 

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang 

melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan 

perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. 

Dalam hal perpajakan yang di maksudkan dengan Wajib Pajak Patuh 

memiliki arti dari kriteria. Wajib Pajak di katakan patuh apabila menyampaikan 

(membayar dan melapor) SPT tepat waktu dan juga SPT yang di sampaikan benar 

penulisan maupun perhitungannya serta lengkap dengan dokumen-dokumen yang 

di perlukan. 

b. Jenis-Jenis Kepatuhan 

Menurut Siti Kurnia (2010:138) 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 perpajakan, 
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yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak 

baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, 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, 

dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, 

Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak; 

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-berturut; dan 
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d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/ PMK. 03/2007 Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh 

yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan yang meliputi: 

o Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir. 

o Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang terlambat dalam 

tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak 

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut, dan 

o Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud 

pada poin sebelumnya telah disampaikan tidak lewat dari batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak 

berikutnya. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. Keadaan tersebut berlaku pada tanggal 31 Desember 

tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk 

utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 
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3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut. Laporan tersebut harus disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan 

fiscal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan 

tahunan. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh 

Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang 

dalam pembinaan lembaga pemerintah pemerintan pengawas Akuntan 

Publik. 

4. Tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

d. Penetapan Wajib Pajak Patuh 

Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Direktorat 

Jendral Pajak setelah menerima daftar nominative Wajib Pajak dari Kantor 

Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Januari dan mengirimkan penetapan 

Wajib Pajak patuh kepada : 

 Kepala KPP tenpat Wajib Pajak domisili terdaftar; 

 Kepala KPP tenpat Wajib Pajak lokasi terdaftar; 

 Kepala kantor wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. 

Penetapan Wajib Pajak patuh tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) 

tahun kalender. 
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e. Pencabutan Wajib Pajak Patuh 

Surat Penetapan Wajib Pajak patuh dicabut oleh Kepala Wilayah setelah 

mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal memenuhi 

kriteria pembetulan, yaitu : 

1. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindak penyidikan tindak 

pidana dibidang perpajakan; 

2. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) 

Masa Pajak untuk semua jenis pajak; 

3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak 

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang 

lewat batas dari waktu penyampaian SPT Masa berlaku; 

4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) Masa 

Pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau 

5. Dalam waktu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak 

pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa 

Pajak yang bersangkutan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Kautsar Riza 

Salman dan 

Pengaruh Sikap dan 

Moral Wajib Pajak 

Secara parsial terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara 
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Mochammad 

Farid (2009) 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pada 

Industri Perbankan di 

Surabaya 

Sikap Wajib Pajak dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan 

Moral Wajib Pajak tidak terdapat 

hubungan yang positif dan 

signifikan 

2 Bayu Ageng 

Wahyu Utomo 

(2011) 

Pengaruh Sikap, 

Kesadaran Wajib Pajak, 

dan Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Pamulang 

Kota Tangerang Selatan   

Secara parsial tidak terdapat 

hubungan yang positif dan 

signifikan antara Sikap Wajib Pajak 

dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

sedangkan Kesadaran Wajib Pajak 

dan Pengetahuan Perpajakan 

terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

3 Fenny Nor 

Salam (2014) 

Pengaruh Sikap Wajib 

Pajak, Moral Wajib 

Pajak, dan Sistem Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Secara parsial terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara 

Sikap Wajib Pajak dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan 

Moral Wajib Pajak dan Sistem 

Perpajakan terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

4 Tri Pengaruh Pengetahuan Secara parsial Pengetahuan 
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YuliaFebriyanti 

(2014) 

Perpajakan dan 

Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

perpajakan dan kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh dan signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak,  

secara parsialPengetahuan 

perpajakan dan kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh dan signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih 

menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan karena pengetahuan 

masyarakat yang masih rendah dan kualitas pelayanan yang masih jauh dari yang 

diharapkan Wajib Pajak. 

Saat ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga pada pengetahuan 

pajaknya. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak yang tinggi atau 

baik, maka akan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pngetahuan pajak, 

Wajib Pajak dapat memahami apa itu pajak, fungsi dari pajak itu sendiri, jika 

tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi. 

Hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) adalah sebagai berikut; 
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“Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian tehadap bangsa dan negara, serta 

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum 

akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan”. 

Sikap berperan penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam 

lingkungannya. Selain komponen sikap juga masih banyak komponen lain yang 

mempengaruhi perilaku seseorang antara lain stimulus, latar belakang individu, 

motivasi, dan status kepribadian. Sedangkan lingkungan itu sendiri serta sikap dan 

perilaku seseorang secara timbal balik saling mempengaruhi. 

Berdasarkan hasil pengamatan Norma D. Nowak dalam M. Zain 

(2007:31), peningkatan penerimaan pajak sebesar 95% adalah hasil dari 

pengembangan iklim perpajakan. Adapun iklim perpajakan tersebut dengan ciri-

ciri sebagai berikut : 

1. “Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan tepat. 

3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 

4. Membayar pajak tepat pada waktunya.” 

Untuk mencapai iklim perpajakan yang menunjukkan kepatuhan, berbagai 

langkah telah ditempuh oleh Wajib Pajak. Salah satunya, melalui training 

perpajakan, atau menyewa jasa tax agent, sehingga perhitungan yang dihasilkan 

mempresentasikan nominal seharusnya. 
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Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga 

negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara 

yang tidak mempunyai  kesadaran moral. Dengan demikian di harapkan dengan 

aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatan kecenderungan dari wajib 

pajak  akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya pajaknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tri Yulia Febriyanti (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyebutkan bahwa secara parsial terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan Fenny Nor 

Salam (2014) yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, 

dan Sistem Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “, juga menyebutkan 

secara parsial terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya dapat disusun bagan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

        \ 

Pengetahuan Wajib Pajak 

(X1) 

Sikap Wajib Pajak 

(X2) 

Moral Wajib Pajak 

(X3) 

Pengaruhnya terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 
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    Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan hipotesis adalah 

sebagai berikut : 

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara 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 di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : 

H01 : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Ha1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 Hipotesis 2 : 

H02 : Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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Ha2 : Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

 Hipotesis 3 : 

H03 : Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Ha3 : Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Hipotesis 4 : 

H04 : Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Moral Wajib 

Pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi. 

Ha4 : Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Moral Wajib 

Pajak  mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi. 

 

 


