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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Atas Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Perpajakan 

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan adalah konribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur. 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan 

akan berakibat adanya sanksi. 

c. Tidak ada timbal balik jasa (Kontraprestasi) secara langsung 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluran-pengeluaran pemerintah.  
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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. Pajak mempunyai beberapa fungsi : 

a. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu suatu 

fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana 

secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. (Siti,  2006:26) 

b. Fungsi Regulerend 

 Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur. Yaitu pajak 

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di 

samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 

dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 

mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan 

dalam sektor swasta. (Siti, 2006:28) 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Waluyo (2007:17) Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 

yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system . 

yang uraiannya sebagai berikut : 

a. Official Assesment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) umtuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment System: 
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b. Self Assesment System, merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitngkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. With Holding System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak 

  

2.2  Tinjauan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Akuntansi Pajak 

Penghasilan 21 

 

2.2.1  Pengertian Pajak Penghasilan 21 dan Akuntansi Pajak 

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, Bendahara pemerintah yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;  Dana pensiun atau badan lain yang 

membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam 

rangka pensiun;  Badam yang memabayar honorarium atau pembayaran 

lainnsebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan  yang melakukan 

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
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Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi 

kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Ketika ada transaksi kaitannya 

dengan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada 

pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

  

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21 

 Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan  

c. Pemotongan Pajak Atas Pengahsilan  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan orang pribadi. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya 

biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto pegawai tetap atau pensiunan. 

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 57/Pj/2009 tetntang 

perubahan atas Peraturan Direktur Jendeal Pajak Nomor Per—31/Pj/2009  

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Pengahsasilan Pasal 21Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 

26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

f. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Tentang 

Akuntansi Pajak Tangguhan. 
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2.2.3 Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Secara sederhana Pengahsilan Kena Pajak dihitung dengan cara 

 

Gaji Pokok Sebulan     xxx 

Tunjangan-tunjangan     xxx + 

Total Gaji sebulan       xxx 

Pengurangan : 

Biaya jabatan/pensiun     xxx 

PTKP       xxx + 

Total Pengurangan       (xxx) - 

Penghasilan Kena Pajak       xxx 

 

2.2.4 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 

03/2008, Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan daei penghasilan bruto 

untuk perhitungan pemotongan Pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 

sebesar 5% dari pengahsilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau 

Rp500.000 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang 

penghasilan bruto adalah sebesar Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan 

 

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi: 

a. Wajib Pajak    : Rp54.000.000 

b. Tambahan Status Kawin   : Rp 4.500.000 

c. Tambahan Tanggungan/anak :  Rp4.500.000 (maksimal 3) 
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2.2.6 Tarif PPh Pasal 21 

  Adapun tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan s/d Rp50.0000 : Tarif 5%     

b. Penghasilan Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000 : Tarif 15% 

c. Penghasilan Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif  25% 

d.   Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif  30% 

  

2.2.7 Jirnal Transaksi Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Jika dikaitkan dengan akuntansi, Pajak Penghasilan mempunyai kaitan 

dalam pencatatan pada laporan keuangan perusahaan yang terlihat dari contoh 

junal-jurnal transaksi berikut 

a.  Bagi Perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 

31/1 Biaya Gaji (Karyawan)         XXX  

        Kas        

XXX 

       Hutang PPh Pasal 21(Karyawan)        

XXX 

(Untuk mencatat Pemotongan PPh pasal 21) 

8/2 Hutang PPh Pasal 21 (Karyawan) XXX  

           Kas   XXX 

(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut perusahaan) 

Bagi Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 

31/1 Kas XXX  

  PPh Pasal 21 dibayar dimuka XXX  

          Pendapatan Gaji  XXX 

(untuk mencatat penerimaan gaji dan pemotongan PPh Pasal 21)   
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b. Bagi perusahaan sebagai pemotong pph 21 

31/1 Biaya Gaji (Karyawan) XXX  

      Hutang Gaji  XXX 

       Hutang PPh Pasal 21 (karyawan)  XXX 

(Mencatat penyesuaian gaji bulan Januari dan pemotongan PPh Pasal 21) 

½ Hutang Gaji (karyawan) XXX  

        Kas  XXX 

(untuk mencatat pembayaran gaji) 

8/2 Hutang PPh Pasal 21 (karyawan) XXX  

          Kas  XXX 

(untuk mencatat pembayaran PPh 21 yang telah dipungut perusahaan) 

Bagi karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 

31/1 Piutang Pendapatan Gaji XXX  

  PPh Pasal 21 dibayar dimua XXX  

       Pendapatan Gaji      XXX 

(untuk mencatat penyesuaian gaji januaridan pemotongan PPh Pasal 21) 

1/2 Kas XXX  

       Pendapatan Gaji  XXX 

(Untuk mencatat penerimaan gaji) 

           

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan 

dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran 
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ataut aturan. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan 

wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara. 

Dalam  pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. 

Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang 

Perpajakan.  Tuntutan  kepatuhan bagi wajib orang pribadi telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Menjelaskan 

keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut: 

“ (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan 

tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak 

yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib 

Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-

undangan perpajakan ...” 

 

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 batas waktu 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak 

ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima 

belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. 

Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat 

dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku 

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 

(2006 : 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifiaksi dari : 

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 
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b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak 

terutang 

d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak 

dalam self assesment system menurut Sony Devano dan Siti Kurnia 

Rahayu (2006 :82-84) yaitu sebagai berikut : 

1. Mendaftrkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat 

tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register 

(media cetak elektronik) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya 

pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan 

cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. 

Sedangkan, memperhitungkan dalah mengurangi pajak yang terutang 

tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dengan tahun berjalan 

yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment.) 

3. Membayar Pajak Dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak  

Pembayaran pajak dapat dilkaukan di bank-bank pemerintah 

maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran 
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Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat, atau dengan cara lain 

melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment) 

4. Pelaporan Dilakukan Wajib Pajak 

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai sutau sarana 

bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat 

pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau 

pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun 

melalui mekanisme pemotongan dan pemunguta yang dilakukan oleh 

pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari 

pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak 

yang tela dilakukan. 

 

2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari 

kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, 

pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar 

(tentang suatu hal)  

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undamg-Undang, dengan tidak emndapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan menurut 

Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan 

partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara 
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dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran 

yang merata baik material maupun spiritual. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas 

kewajiban perpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada negara 

yang digunakan untuk membiayai penegeluaran pemerintah guna tercapainya 

keadilan soasial dan kemakmuran yang merata. 

Sedangkan menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012) Pemahaman 

peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan 

mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan 

seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah 

memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada 

kepatuhan wajib pajak. 

 

2.5  Kesadaran Wajib Pajak 

Menurut Ritonga (2011:15) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku 

dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana 

melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk 

bertindak sesuai dengan rangsanan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan 

ketentuan pajak yang berlaku. 

2.6  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Pengertian Modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyatakan 

bahwa: ―modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga 

masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.‖ Pengertian 
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sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi 

menurut Kamus Bahasa Indonseia adalah usaha dan kegiatan yang meliputi 

penetapan tujuan serta penetapan cara-cara pembinaan organisasi, atau usaha dan 

kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, 

atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.  

Jadi, Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses 

pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang 

dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkanpenerimaan pajak di 

negara tersebut. konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan 

perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra baik di 

mata masyarakat. 

 

2.7 Pajak dalam Perspektif Islam  

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah yang 

pengeluaran-pengeluaran yang dilkakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa 

untuk kepentingan umum.  

Dalam islam juga dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah sebagian 

harta dengan persyaratan tertentu yang ALLAH SWT wajibkan kepada 

pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. 
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Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah 

Binti Qayis, Rasulullah Saw Bersabda. ―Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban 

lain diluar zakat.‖ 

Zakat adalah salah satu Rukun Islam, karena itu status hukumnya dalah 

wajib, sama dengan Rukun-rukun islam lainnya, Sebagaimana Al-Qur’an dan 

Hadis berikut ini: 

                          

          

Artinya: pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan            

membersihkan dan mensucikan mereka. ?(QS At-taubah;103) 

  

2.8 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib 

pajak antara lain yaitu: 

a.  Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2012) meneliti tentang 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya 

Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitiannya 

membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi 

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

sedangkan Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

b. Septiyani Nur Khasanah (2014) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran 

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitiannya 
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membuktikan Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sama-sama bepengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

c. Riano Roy Purnaditya (2015) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitiannya membuktikan Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayananan dan Sanksi Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

d. Shinung Sakti Hantoyo DKK (2016) meneliti tentang Pengaruh 

Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hasil penelitiannya membuktikan secara Parsial, Penghindaran 

Pajak berpengaruh tidak signifikan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan secara Simultan, 

Penghindaran pajak dan Sanksi Perpajakan sama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

e. Kartika Candra Kusuma (2016) meneliti tentang Pengaruh Kualitas 

Pelayananan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. 

Hasil penelitiannya adalah kualitas pelayanan, Pemahaman Peraturan 

Perpajakan dan Sanksi Pepajakan berpengaruh posititif dan Signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Nama / Tahun Judul Variabel Hasil 

1. Arabella 

Oentari Fuadi 

dan Yenni 

Mangoting 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Petugas 

Pajak, Sanksi 

Perpajakan, dan Biaya 

Kepatuhan Pajak 

terhadap Kepatuhan 

wajib pajak 

Kualitas Pelayanan  

Petugas Pajak, 

Sanksi Perpajakan 

,Biaya Kepatuhan 

Pajak,Kepatuhan Wajib 

Pajak 

-Kualitas Pelayanan dan 

Sanksi Perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan wajib 

pajak. 

-Biaya Kepatuhan Pajak 

berpengaruh negatif 

terhadap Kepatuhan Wajib 

pajak. 

2. Septiyani Nur 

Khasanah 

(2014) 

Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan dan 

Kesadaran Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan 

wajib pajak. 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan, 

Kesadaran  

Wajib Pajak, 

Kepatuhan Wajib 

pajak, 

Pengetahuan Perpajakan, 

Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan, 

dan Kesadaran Wajib 

Pajak secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan 

sigmifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

3. Riano Roy 

Purnaditya 

(2015) 

Pengaruh Pemahaman 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan dan Sanksi 

Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Pemahaman Pajak, 

Kualitas Pelayanan, 

,Sanksi pajak,  

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Pemahaman  Pajak, 

Kualitas Pelayanan dan 

Sanksi Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

4. Shinung Sakti 

Hantoyo, DKK 

(2016)   

Pengaruh 

Penghindaran Pajak 

dan Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Penghindaran Pajak, 

Sanksi Perpajakan, 

Kepatuhan Wajib Pajak  

-Secara Parsial, 

Penghindaran Pajak 

berpengaruh tidak 

signifikan sedangkan  

Sanksi Perpajakan 

berpengaruh sigmifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

-Secara Simultan, 

Penghindaran Pajak dan 

Sanksi Perpajakan Secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

5. Kartika Candra 

Kusuma (2016) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakn  serta Sanksi 

Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Kualitas Pelayanan, 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, 

Sanksi Perpajakan, 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kualitas pelayanan, 

pemahaman peraturan 

perpajakan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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2.9 Kerangka Penelitian  

 Berdasarkan uraian teori dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu maka 

dapat diidentifikasi bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan 

Modernisasi Sistem Administrasi (X3) yang diperkirakan berpengaruh terhadapa 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y). Secara ringkas, Kerangka Konseptual 

yang menjelaskan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib 

Pajak dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dapat dilihat pada kerangka di bawah ini: 

   Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

                                         H X1 (+) 

 

  X2 (+) 

 

 X3 (+) 

 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan 

dan tujuan yang ada dapat diuraikan sebagai beikut : 

  

 Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

Kesadaran Wajib Pajak 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Y=Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 
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2.9.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi  

 

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem 

pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan 

yang berlaku (I Gede Putu Pranadata). Sistem pemungutan pajak di indonesia 

adalah sistem self assesment. Dalam sitem pemungutan pajak seperti ini tentunya 

diperlukan macam-macam peraturan yangdigunakan sebagai alat kontrol dari 

pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya 

penerapan sistem pemungutan self assesment ini. Adanya ketidakpahaman wajib 

pajak tentang peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang 

tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak 

tentang peraturan perpajakan bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (Kartika, 2016:42) 

Hasil penelitian Kartika Candra Kusuma (2016), mengungkapkan bahwa 

―pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak‖. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka juga 

akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena 

itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif  Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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2.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran untuk 

menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum 

perpajakan dimana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan 

tidak luput dari pengecualian, baik di mana saja serta siapa saja semua sama 

berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi 

administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri (Septiyani, 2014:35) 

Penelitian Septiyani Nur Khasanah (2014) menyatakan bahwa ―kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak‖. Berdasarkan 

uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2:   Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif  Terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

2.9.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 

Menurut Forest dan Shefrin dalam Siti Kurnia Rahayu(2010:14), 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sitem 

administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak,  penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang 

berlaku.selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena 

semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk 

reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana 

akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan 

pajaknya dengan cara mendatangi kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang 

ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri 

akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Septiyani, 

2014:35) 

Penelitian Septiyani Nur Khasanah (2014) menyatakan bahwa 

―Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak‖. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 :  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

 


