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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Pajak 

2.1.1   Definisi Pajak  

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor  publik, sementara pemahaman pajak dari 

perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul 

karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga 

negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan 

Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Menurut beberapa ahli dalam Sari 

(2013:34) pengertian pajak adalah : 

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani 

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak 

mendapat prestasi kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyeleggarakan pemerintahan. 

2. Menurut Dr. M.H.J Smeets  

pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui 

norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa 

adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukan dalam 
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hal-hal khusus, dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

negara. 

3. Menurut Prof. Rochmat Soemitro,SH: 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan  

untuk membayar pengeluaran umum”. 

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak ( Resmi, 2014 : 2) : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau 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 pengeluarn-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

2.1.2  Fungsi Pajak   

Pajak dalam Sari ( 2013 : 38)  mempunyai dua fungsi 

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)     

Yaitu sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 
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yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan 

negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

2. Fungsi mengatur (Reguler) 

Yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan ( misalnya 

bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan). Contohnya: 

mengadakan perubahan tarif , memberikan pegecualian-pengecualian , 

keinginan-keinginan atau sebaliknya pemberatan yang khusus ditujukan 

kepada masalah tertentu. 

2.1.3 Jenis-jenis Pajak  

Pajak dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut (Resmi, 

2014 :7) : 

1. Menurut golongan 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan Tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain . Pajak harus menjadi 

beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya : Pajak 

pertambahan nilai (PPN) 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Misalnya,  Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barng mewah (PPnBM) 

2. Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenng pemungutannya atau dikelola 

oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).  

b. Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola 

oleh pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran  rutin dan pembangunan daerah  (APBD). 

2.1.4  Asas Pemungutan Pajak  

Asas pemungutan pajak dalam Resmi  (2014 : 10 ) mempunyai beberapa 

asas: 

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

2. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. 
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3. Asas kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat ( Mardiasmo, 2011 : 2) : 

1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Beberapa sistem pemungutan pajak yaitu antara lain (Resmi, 2014 : 11):  

1. Official Assessment System 

Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kewenangan  aparatur  

perpajakan  untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 

2. Self Assessment System  

Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  

Wajib  Pajak  untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 

3.   With Holding System       

 Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  

pihak  ketiga  yang ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  

terutang  oleh  Wajib  Pajak  sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

2.1.7 Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

dalam Resmi (2014 : 22) adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktor Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 
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2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktor Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dam jelas 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan 

5. Membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perturan 

perundang-undangan perpajakan  

7. Menyelenggarakan pembukuan  bagi wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan  

2.1.8 Hak-hak Wajib Pajak 

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

dalam    Resmi (2014 : 23) adalah sebagai berikut: 

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 

Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria 

tertentu. 

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan paling lama dua bulan. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis. 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

6. Mengajukan keberatan kepada DJP atas alasan tertentu 



20 
 

7. Mengajukan Permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat 

Keputusan  Keberatan. 

8. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat 

Keputusan Keberatan. 

9. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 

hak dan memenuhi kewajiban. 

10. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan bayar. 

2.2     Akuntansi Pajak  

2.2.1   Definisi Akuntansi Pajak 

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang 

terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. 

Sedangkan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan 

perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan 

beserta aturan pelaksanaannya (Muljono, 2009 : 1). 

2.2.2 Prinsip Akuntansi Pajak 

 Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi (Muljono, 

2009 : 2) : 

1. Kesatuan akuntansi 

a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. 
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b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik 

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus 

memisahkan hara dari wajib pajak. 

2. Kesinambungan  

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas 

ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak 

akan dibubarkan. Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang 

berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia 

paling tidak dalam jangka 10 tahun. 

3. Harga pertukaran yang obyektif 

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi 

antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang 

oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan 

(cost). Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur 

Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan 

pengurangan . 

4. Konsistensi 

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode 

dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah . Berdasarkan pasal 

28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip konsisten. 
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5. Konservatif 

Prinsip ini mengandung arti kemungkinan rugi  ( belum direalisasi, masih 

merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara 

membentuk penyisihan atau cadangan.                                                                                                

2.3    Pengetahuan Peraturan Perpajakan 

2.3.1  Pengertian Pengetahuan Peraturan Perpajakan 

Menurut  (Utami 2012 dalam Haq, 2015)  pengetahuan  adalah  hasil  kerja  

fikir yang  merubah  tidak  tahu  dan menghilangkan  keraguan  terhadap suatu  

proses  dimana  wajib  pajak memiliki  wawasan  dibidang perpajakan  dan  

mengetahui  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  yang  meliputi  

tata  cara penyampaian  surat  pemberitahuan dengan benar. 

2.3.2  Konsep Pengetahuan Pajak 

  Konsep  Pengetahuan  pajak  menurut Rahayu  (2010 dalam Yusnidar, 

2015)  yaitu  wajib  pajak  harus mengetahui peraturan perpajakan yang meliputi  

pengetahuan  mengenai  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

pengetahuan mengenai  Sistem  Perpajakan  di  Indonesia   dan pengetahuan 

mengenai fungsi perpajakan. 

penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut: 

1. Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sudah  diatur dalam  

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  yang  pada prinsipnya  

diberlakukan  bagi undang-undang  pajak  material. Isi  dari Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai  hak  dan  
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kewajiban  wajib  pajak,  SPT,  NPWP,  dan Prosedur Pembayaran, 

Pemungutan serta Pelaporan Pajak. 

2. Sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  diterapkan  saat  ini adalah  self  

assessment  system. 

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu 

sebagai berikut:  Fungsi  Penerimaan  (Budgeter),  pajak  berfungsi  

sebagai sumber  dana  yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Dan  Fungsi  Mengatur  (Reguler),  

pajak  berfungsi  sebagai  alat untuk  mengatur  atau  melaksanakan  

kebijakan  di  bidang sosial  dan  ekonomi.   

2.3.3   Strategi Pemahaman Perpajakan 

1. Model Strategi Pemahaman Perpajakan 

Menurut Fidel ( 2010 : 27 ) strategi pemahaman yang dilakukan oleh 

masyarakat/wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

adalah : 

a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan 

Pelaksanaan kewajiban perpajakandengan cara implementasi yang baik 

secara formal maupun material. Harus dipastikanbahwa pelaksanaan 

kewajiban perpajakan telah memenuhi perpajakan yang berlaku. 

b. Tujuan manajemen pajak 

Tujuan manajemen pajak akan tercapai jika dikuasai dan dilaksanakan : 

o Memahami ketentuan perpajakan 

o Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat 
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2. Penerapan Perpajakan Dalam Praktiknya 

Peraturan perpajakan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan harus diterapkan dalam praktiknya. Semuanya tergantung wajib 

pajak untuk melaksanakannya. Jika pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka risiko yang akan diperoleh 

adalah dikenakannya sanksi. 

2.4 Perilaku Wajib Pajak 

Menurut Afridiansyah (2014)  perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu 

karakteristik wajib  pajak  yang  memasukkan  dan  melaporkan  pada  waktunya  

informasi  yang diperlukan  tanpa  ada  tindakan  pemaksaan  yang  dicerminkan  

oleh  budaya,  sosial  dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran 

mereka dalam membayar pajak . 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) Ajzen 

(1991) dalam sugiharti (2009) dijelaskan  bahwa  perilaku  individu  terhadap  

ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat  (intention)  untuk berperilaku. Niat 

untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu : 

1. Keyakinan-keyakinan perilaku  (Behavioral belief),  yaitu keyakinan  akan  

hasil dari suatu  perilaku  (outcome  belief)  dan  evaluasi  terhadap  hasil  

perilaku  tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk  

sikap terhadap perilaku itu. Perasaan dari sikap timbul dari evaluasi  

individual  atas  keyakinan  terhadap  hasil  yang  didapatkan  dari  

perilaku tertentu.  
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2. Keyakinan normatif  (Normative belief),  yaitu  keyakinan individu 

terhadap harapan normatif  orang  lain  yang  menjadi  rujukannya,  seperti  

keluarga,  teman,  konsultan pajak  dan  motivasi  untuk  mencapai  

harapan  tersebut.  Harapan  normatif  ini membentuk  norma  subjektif  

atas  suatu  perilaku.   

3. Keyakinan  kontrol  (Control  belief),  yaitu  keyakinan  individu  tentang  

keberadaan hal-hal  yang  mendukung  atau  menghambat  perilakunya  

dan  persepsinya  tentang seberapa  kuat  hal-hal  tersebut  mempengaruhi  

perilakunya.  Control  belief  ini membentuk  variabel  kontrol  perilaku  

yang  dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam hal ini 

mengacu pada persepsi seseorang  terhadap  sulit  tidaknya  melaksanakan  

perilaku  yang  diinginkan. 

2.5 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan 

2.5.1 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan 

Salah  satu  unsur  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pembukuan  

wajib  pajak adalah  laporan  keuangan  (Informasi akuntansi keuangan). 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan  

(Sari, 2013 : 221) 

Tujuan penyelenggaraan pembukuan / pencatatan adalah  

1. Untuk mempermudah pengisian SPT 

2. Untuk mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak 
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3. Untuk mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM 

4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan 

hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas 

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakann pembukuan adalah  ( Resmi,  

2014 : 62) : 

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas diIndonesia. 

2. Wajib pajak badan di Indonesia 

2.5.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi 

Dalam memilih diantara berbagai alternatif akuntansi keuangan dan 

pelaporan yang ada, kerangka kerja konseptual FASB (SFAC No. 2) telah 

mengidentifikasi beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang 

berguna . Karakteristik  kualitatif  tersebut adalah ( Hery, 2012 : 35 ) : 

1. Dipahami 

Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman 

mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat 

pelaporan keuangan. 

2. Relevansi 

FASB menggambarkan relevansi sebagai sesuatu yang dapat 

membedakan. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat 

mempengaruhi pengambilan keptusan, atau dengan kata lain mampu 

membuat beda hasil dari berbagai alternatif  keputusan yang ada.   
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3. Reliabilitas 

Informasi dikatakan dapat dihandalkan atau memiliki karakteristik 

kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut : 1) dapat diuji, 2) disajikan 

secara tepat, relatif bebas dari keslahan, menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya dan 3) netral. Pengertian reliabilitas apabila informasi 

berdasarkan pada pertimbangan profeional dan meliputi berbagai estimasi 

serta perkiraan dan harus tetap dapat dihandalkan. 

4. Komparabilitas 

Informasi akan menjadi lebih berguna apabila informasi tersebut dapat 

dikaitkan  dengan sebuah patokan atau standar ( dapat diperbandingkan). 

5. Konsistensi 

Peristiwa yang sama diperlakukan dengan cara yang sama dalam laporan 

keuangan dari perusahaan yang berbeda pada periode waktu yang sama 

dan untuk perusahaan tertentu atau perusahaan yang sama pada periode 

waktu yang berbeda (memerlukan konsistensi) 

2.5.3   Tujuan Informasi Akuntansi 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) dijelaskan tentang tujuan 

laporan keuangan yang isinya : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan 

ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan 

informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hery, 2012 : 4). 
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Tujuan laporan keuangan : 

1. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan 

keputusanMenghasilkan informasi untuk pihak eksternal 

2. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi 

3. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran 

perusahaan 

4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

Menurut Tansuria (2010 : 172) wajib pajak yang wajib menyelenggarakan 

pembukuan / laporan keuangan adalah : 

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau  pekerjaan 

bebas 

2. Wajib pajak badan di Indonesia 

Sedangkan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan  adalah : 

1. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

diperbolehkan menghitung penghasilan neto. 

2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas 
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2.6 Self Assessment System dan Karakteristik Efektivitas 

2.6.1 Definisi Self Assessment Sistem 

Menurut Sari (2013 : 11 ) self assessment system merupakan suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk : 

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2. Menghitung dan memperhitungkan  sendiri jumlah pajak yang terutang 

3. Menyetor pajak 

4. Melaporkan penyetoran kepada direktur Jenderal Pajak 

5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT 

dengan baik dan benar. 

2.6.2  Adapun ciri self assessment system  

Ciri-ciri self assessment system ( Sari, 2013 : 79 ) : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak dalam Self Assessment System 

Kewajiban wajib pajak adalah ( Rahayu, 2010 : 103) : 

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 
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Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Fungsi NPWP adalah : 

a.  Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

b.  Sebagai identitas wajib pajak 

c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan   

administrasi 

d.  Dicantumkan dalam setiap dokumen 

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 pajak. 

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh  wajib pajak 

a. Membayar pajak 

b. Pelaksanaan pembayaran pajak 

c. Pemotongan dan pemungutan 

4. Pelaporan dilakukan wajib pajak 

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi 

wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan 

pajak, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau 

pemungut. SPT dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:  

a. SPT masa  
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Yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, 

PPN dan PPnBM. 

b. SPT Tahunan 

Yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan SPT Tahunan 

Badan, Orang Pribadi, Pasal 21. 

2.6.4 Karakteristik Efektivitas\ 

Efektivitas  sering  dijadikan  indikator keberhasilan  suatu  

organisasi/manajemen.  T.  Hani  Handoko ( 1999 dalam Bramasto, 2012) 

mengartikan  efektivitas  sebagai kemampuan  untuk  memilih  tujuan  yang tepat  

atau  peralatan  yang  tepat  untuk pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

Sedangkan  Mardiasmo  (2002 dalam Bramasto, 2012) mengartikan  bahwa  

efektivitas  adalah tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan target yang 

ditetapkan, secara sederhana efektivitas  merupakan  perbandingan tujuan dengan 

hasil yang dicapai. 

27.     Pajak Menurut Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenla dengan nama Adh-Dharibah atau 

disebut Al-Maks, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh 

penarik pajak.  Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak 

merupakan apa yang diwajibkan penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang –

orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi 

(kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam 

baitul mal. 
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Adapun menurut Istilah kontemporer pajak ialah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Beberapa definisi pajak berdasarkan syariah menurut beberapa ahli antara 

lain : 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat 

prestasi kembali dari negara, dan hasilnya  untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebgian tujuan 

ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai. 

2. Ghazi  Inayah berpendapat : 

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan  oleh 

pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya 

imbalan tertentu. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. kepada kaum muslim 

untuk berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada harta/ uang. 
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Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan Islam. 

Sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang 

diperintahkan oleh Allah SWT. Jika itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk 

ibadah (www.Pajak.go.id)  

Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak: Surat Anisa ayat 29 

 

                               

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

Dalam ayat tersebut Allah melarang hamba-Nya memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. 

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan 

benar di antaranya Rasulullah bersabda yang artinya: Sesungguhnya pelaku atau 

pemungut pajak ( diazab) di neraka (HR. Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-

Imarah : 7). Oleh karena itu pajak  harus dipungut dengan benar, tidak berbuat 

zhalim, dan memanfaatkan dana dengan  bijaksana untuk kebutuhan negara. 

Firman Allah dalam QS. At-Taubah : 29 sebagai berikut : 

http://www.pajak.go.id)/
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Artinya:  “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk.” 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Ari 

Bramasto 

(2012) 

Pengaruh 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

dan Kualitas 

Informasi 

Akuntansi 

Keuangan 

Terhadap 

Efektivitas 

Sistem Self 

Assesment 

Variabel 

bebas 

kepatuhan 

wajib pajak, 

kualitas 

informasi 

akuntansi.  

Variabel 

terikat yang 

digunakan 

adalah 

Sistem Self 

Assesment 

Regresi 

Berganda 

Kepatuhan 

wajib pajak dan 

kualitas 

informasi 

akuntansi 

keuangan secara 

bersama-sama 

maupun secara 

parsial 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

sistem Self 

Assesment 

 

2.  Farrisa 

Tantry & 

Siti 

Khairani 

Pengaruh 

Pemahaman 

Wajib Pajak 

Orang 

Variabel 

bebas: 

Pemahaman 

wajib pajak, 

Statistik 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Pemahaman 
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(2013) Pribadi 

Terhadap 

Penerapan 

Self 

Assessment 

System Pada 

Kpp Pratama 

Palembang 

Ilir Barat 

Variabel 

terikat: 

Penerapan 

self 

assessment 

system 

Wajib Pajak 

Orang  

Pribadi 

berpengaruh 

terhadap 

penerapan self 

assessment 

system 

 

3  Tarjo & 

Indra 

Kusuma 

wati 

(2006) 

Analisis 

Perilaku 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Self 

Assesment 

System (Studi 

di 

Bangkalan) 

Variabel 

bebas 

penelitian 

ini adalah 

perilaku 

wajib pajak. 

Variabel 

terikat yang 

digunakan 

adalah 

Pelaksanaan 

Self 

Assesment 

System 

Analisis 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa perilaku 

pajak  

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pelaksanaan Self 

Assesment 

System 

4  Afridian 

syah 
(2014) 

Pengaruh 

Perilaku 
Wajib Pajak, 

dan 

Kepatuhan 

Pajak 

Terhadap  

Self Asesment 

System 

(Survey 

Terhadap 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi Di 

Kpp Pratama 

Bandung 

Karees) 

Variabel 

bebas: 
Perilaku 

Wajib 

Pajak, Dan 

Kepatuhan 

Pajak 

 

Variabel 

terikat:  

Self 

Assessment 

System 

 

Analisis 

deskriptif 

perilaku  wajib  

pajak Dan 
Kepatuhan 

Pajak  memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap self 

assessment 

system   
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2.9  Kerangka Pemikiran 

 Penerapan Self Assessment System  merupakan satu hal yang penting dalam 

meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak.  Dengan  adanya perilaku 

wajib pajak  yang  tinggi  dalam memenuhi perpajakannya akan  mendorong  

ketertiban  dalam  pelaksanaan  kegiatan perpajakan. Selain  itu  ada    faktor  

yang  mempengaruhi  Efektivitas Self  Assessment  System    antara  lain 

pengetahuan peraturan perpajakan, perilkau wajib pajak dan kualitas informasi 

akuntansi keuangan. 

Pengetahuan peraturan perpajakan, perilaku wajib pajak dan kualitas 

informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas self assessment 

system. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

         Variabel Independent                                                      Variabel Dependen 

           (Variabel Bebas)                                                              (Variabel Terikat) 

Perilaku Wajib Pajak 

(X2) 
Self Assessment  

System (Y) 

Kualitas Informasi 

Akuntansi Keuangan(X3) 

Pengetahuan Peraturan 

Perpajakan (X1) 
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2.10  Pengembangan Hipotesis 

2.10.1  Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Efektivitas  

Self Assessment System 

Pengetahuan  pajak  menurut Rahayu  (2010 dalam Yusnidar, 2015)  yaitu  

wajib  pajak  harus mengetahui peraturan perpajakan yang meliputi  pengetahuan  

mengenai  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai  

Sistem  Perpajakan  di  Indonesia   dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 

Pengetahuan  pajak  sendiri pada  umumnya  terkait  dalam  tingkat pendidikan  

seseorang. 

Oleh karena itu, seseorang  yang  memiliki pengetahuan  atau pemahaman 

atas peraturan perpajakan  lebih  tinggi  akan memiliki  kepatuhan  lebih  tinggi, 

mereka  juga  mengetahui  bahwa  jika mereka  tidak  melaksanakan  kewajiban 

perajakan sebagai wajib pajak, mereka akan terkena sanksi atapun  denda. 

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin efektif self 

assessment system. Di dukung oleh penelitian Tantry (2013) yang menunjukkan 

bahwa Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerapan 

self assessment system. Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis yang  dapat 

dirumuskan adalah: 

H1   :  Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap efektivitas  self  

assessment system 
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2.10.2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Efektivitas  Self 

Assessment System 

Menurut Afridiansyah (2014)  perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu 

karakteristik wajib  pajak  yang  memasukkan  dan  melaporkan  pada  waktunya  

informasi  yang diperlukan  tanpa  ada  tindakan  pemaksaan  yang  dicerminkan  

oleh  budaya,  sosial  dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran 

mereka dalam membayar pajak. Semakin tinggi sikap (kesadaran) wajib pajak  

dalam memenuhi kewajibannya , maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan 

wajib pajak dan akan mempengaruhi tingkat efektivitas Self Assessment system. 

Teori diatas didukung oleh penelitian Afridiansyah (2014)   bahwa perilaku  wajib  

pajak  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap self assessment system. 

Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis yang  dapat dirumuskan adalah: 

H2   :  Perilaku wajib pajak perpajakan berpengaruh terhadap efektivitas   

self assessment system 

2.10.3 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap 

Efektivitas  Self Assessment System 

Salah  satu  unsur  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pembukuan  

wajib  pajak adalah  laporan  keuangan  (Informasi akuntansi keuangan). 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan  

(Sari, 2013 : 221) 
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Oleh karena itu wajib pajak harus melakukan pembukuan , sehingga dapat 

menyampaikan SPT. Jika wajib pajak menyampaikan SPT , maka akan 

menimbulkan dampak positif yaitu diperolehnya kualitas informasi akuntansi 

keuangan. Semakin patuh wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka akan 

semakin efektif self assessment system. 

Teori diatas didukung oleh penelitin Bramasto (2012) bahwa kualitas 

informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas  Self Assessment 

system. Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis yang  dapat dirumuskan adalah: 

H3 : Kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh  signifikan 

terhadap  efektivitas self assessment system 

2.9.4   Pengaruh Pengetahuan  Peraturan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, 

dan Kualitas   Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas  

Self Assessment System 

Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang 

peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan paham akan kewajibannya dan akan 

lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga wajib pajak akan 

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Farissa (2013) 

menyatakan Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap 

penerapan self assessment system. 

Disamping wajib pajak tahu tentang peraturan perpajakan , wajib pajak 

juga akan sadar atas pentingnya kewajiban perpajakan. Sehingga wajib pajak 

memiliki sikap (sadar) untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 
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Didukung oleh penelitian Afridiansyah (2014) menyatakan bahwa perilaku wajib 

pajak berpengaruh terhadap self  assessment system. 

Dalam perpajakan akuntansi tidak dapat dikesampingkan terutama sistem 

self assessment. Oleh karena itu wajib pajak harus melakukan pembukuan , 

sehingga dapat menyampaikan SPT. Jika wajib pajak menyampaikan SPT , maka 

akan menimbulkan dampak positif yaitu diperolehnya kualitas informasi 

akuntansi keuangan.Teori diatas didukung oleh penelitin Bramasto (2012) bahwa 

kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas  Self 

Assessment system. Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis yang  dapat 

dirumuskan adalah: 

H4  : Pengetahuan  peraturan perpajakan, perilaku wajib pajak, dan 

kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap 

efektivitas  self assessmsent system 

 


