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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang  

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.  

Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 

(Mustikasari, 2007), yaitu: (1) Behavior Beliefs, yaitu keyakinan individu akan 

hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) Normative Beliefs, 

yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk 

memenuhi harapan tersebut, (3) Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang 

keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan 

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power) (Marjan, 2014). 

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh 

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Behavior Beliefs, 

berkaitan dengan tax amnesty yaitu ketika  sebelum  individu  melakukan  sesuatu,  

individu  tersebut  akan memiliki   keyakinan   mengenai   hasil   yang   akan   

diperoleh   dari   perilakunya, sehingga  individu  tersebut  memutuskan  bahwa  

akan  melakukannya  atau tidak melakukannya. Normative Beliefs, yaitu motivasi 

dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi 

perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. Control beliefs berkaitan  

dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi 
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peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan 

persepsi wajib  pajak  tentang  seberapa  kuat  sanksi  pajak  mampu  mendukung  

perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Marjan, 2014). 

2.1.2 Teori Atribusi 

Teori  ini  dikemukakan  oleh  Harold  Kelley (1972) yang merupakan 

perkembangan dari Teori Atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider  (1958).  

Teori  ini  menjelaskan  bahwa ketika  individu  mengamati  perilaku seseorang,  

individu  tersebut  berupaya  untuk menentukan  apakah  perilaku  tersebut 

disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum, 

2012). Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang  

diyakini  berada  di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari 

faktor internal seperti ciri kepribadian,  kesadaran,  dan  kemampuan.  Sedangkan  

perilaku  yang  yang  disebabkan secara eksternal adalah perilaku  yang 

dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh 

sosial dari orang  lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.  

Kepatuhan wajib  pajak terkait  dengan  sikap  wajib  pajak  dalam 

membuat  penilaian  terhadap  pajak  itu  sendiri.  Teori atribusi  sangat  relevan  

untuk  menerangkan  kondisi  internal  maupun  ekternal wajib  pajak  dalam  

memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak.  Seseorang taat membayar  pajak  

dilihat  dari  kondisi  internal  maupun  ekternalnya,  begitu  pula sebaliknya 

(Santi, 2012 dalam Marjan, 2014). 
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2.2 Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi 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 Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Marjan (2014), pajak adalah iuran 

masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.  Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. 

dalam Putri (2014) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Fungsi anggaran (budgetair), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras.  

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi 

Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System. 

Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya-cirinya adalah 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; 

wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; 

wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya 

mengawasi. 

3. With Holding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang 

menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak 

selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri. 

2.2.4 Jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut 

golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan 

sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut 

lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu. 

1. Menurut Golongannya 

b. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
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c. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

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

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

daerah terdiri atas. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan 
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bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak 

Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. 

2.2.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2016) terdiri dari: 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif pajak berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk 

menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh: 

besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif Progresif 

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 
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Tabel 2.1 

Tarif Pajak Progresif 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak 

Rp0,00 s/d Rp50.000.000,00 5% 

Diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000,00  15% 

Diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000,00 25% 

Diatas Rp500.000.000,00 30% 

     Sumber: Mardiasmo, 2016 

 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai  pajak semakin besar 

2.2.6 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak 

dikenakan karena ada subjeknya yaitu yang telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak ada subjek pajaknya maka 

jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.  

Menurut Early Suandy dalam bukunya hukum pajak (2013), pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan 

secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak 

maupun tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2014), Pajak Penghasilan adalah pajak 

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat 

dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam 

suatu tahun pajak. 
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2.2.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 Tahun 2008, 

yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

1. Pegawai Tetap 

a. Biaya jabatan dan Biaya Pensiun 

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai 

tetap, ditetapak sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan. 

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto 

untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, 

ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan. 

b. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPH Pasal 21 

berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut: 

1) Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 
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2) Rp4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 

3) Rp54.000.000,00 untuk istri yang berpenghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami 

4) Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah 

dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 

orang untuk setiap keluarga. 

Tarif PTKP per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12, yaitu sebesar: 

1) Rp4.500.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 

2) Rp375.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 

5) Rp375.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat 

yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang 

untuk setiap keluarga. 

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Bagi karyawati menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. 

2) Bagi karyawati tidak menikah yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya. 

Dalam hal ini karyawati menikah dapat menunjukkan keterangan 

tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya 
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kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya 

sendiri ditambah PTKP untuk status menikah dan PTKP untuk 

keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.\ 

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

kalender. Dikecualikan dari ketentuan diatas, besarnya PTKP untuk 

pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian 

tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulam dari 

bagian tahun kalender yang bersangkutan. 

c. Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 

Gaji pokok sebulan      xxx 

Tunjangan dan honorarium lainnya   xxx 

Premi asuransi      xxx 

Penghasilan bruto sebulan     xxx 

Pengurangan: 

 Biaya jabatan     xxx 

 Iuran pensiun     xxx 

 Iuaran jaminan hari tua   xxx 

Total pengurang      (xxx) 

Penghasilan neto sebulan      xxx 

Penghasilan neto setahun      xxx 

PTKP setahun       xxx 

PKP        xxx 

PPh pasal 21 setahun 

 (tarif pasal 17 ayat 1) 

PPh Pasal 21 terutang setahun     xxx 

PPh Pasal 21 terutang sebulan     xxx 

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Harian/Borongan 

a. Menentukan jumlah upah harian atau rata-rata uapah yang diterima 

dalam sehari: 
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1) Untuk jumlah mingguan, dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam 

seminggu. 

2) Untuk upah satuan, dikalikan jumlah rata-rata satuan yang 

dihasilkan dalam sehari. 

3) Untuk upah borongan, dibagi dengan jumlah hari dalam 

menyelesaikan pekerjaan borongan 

b. Tidak ada PPh 21 yang dipotong, jika: upah harian untuk rata-rata 

upah harian kurang dari Rp450.000,00 dan jumlah kumulatif dalam 

satu bulan belum melebihi Rp4.500.00,00. 

c. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian 

kurangi Rp450.000,00, lalu dikalikan 5%, jika: upah harian atau rata-

rata-rata upah harian sudah lebih dari Rp450.000,00 tetapi jumlah 

kumulatif dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00. 

d. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah 

dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%, jika: jumlah kumulatif 

dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp4.500.000,00, tetapi 

kurang dari Rp10.200.000,00 

e. Berlaku Tarif pada UU Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a), 

jika: jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari 

Rp10.200.000,00 
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2.2.8 Pajak Menurut Islam 

Istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa 

juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat 

oleh para penarik pajak”.  Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak 

ialah apa yang diwajibkan oleh 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.” 

Islam telah menjelaskan dalil tentang pajak itu sendiri, adapun dalilnya 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat At- Taubah ayat 29:    

تِلُوا۟  ۟۟ٱلَِّذين۟ ۟ق َٰ ِ۟۟يُْؤِهنُون۟ ۟ل  ۟۟بِٱّللَّ ل  ۟اْْلِخزِ۟۟و  ۟۟بِاْلي ْوِم ل  ُهون۟ ۟و  زِّ ا۟يُح  م۟ ۟ه  زَّ ُ۟۟ح  ۟ٱّللَّ

ُسولُهُۥ ر  ۟۟و  ل  قِِّ۟۟دين۟ ۟ي ِدينُون۟ ۟و  ب۟ ۟أُوتُوا۟ ۟ٱلَِّذين۟ ِ۟هن۟ ۟ٱْلح  تَّىَٰ۟۟ٱْلِكت َٰ ۟ٱْلِجْزي ة ۟۟يُْعطُوا۟ ۟ح 

ن هُنْ۟۟ي د ۟ ۟ع  ِغُزون۟ ۟و         ص َٰ

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 Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” 
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Jizyah atau jizya (Arab: جْزية; Bahasa Turki Utsmaniyah: cizye) adalah 

pajak per kapita yang diberikan pada penduduk non-Muslim pada suatu negara di 

bawah peraturan Islam. Jizyah berasal dari kata jaza artinya membalas jasa atau 

mengganti kerugian terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah 

dilakukan. Jizyah adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki 

setiap individu dari golongan ahlu dzimmah (non muslim) yang tinggal di dalam 

kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan. 

Konsep jizyah juga diartikan sebagai pajak kepala yang dibayarkan oleh 

penduduk daral-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini 

dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan 

konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam 

untuk mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala 

yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka, sudah 

dewasa, sehat, kuat, dan masih mampu bekerja. Menurut penjelasan ulama, jizyah 

berarti pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, 

yang dengan pajak itu mereka mengkonfirmasi perjanjian yang menjamin mereka 

mendapat perlindungan, atausuatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah 

2.2.9 Kepatuhan Pajak  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuan adalah: 

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat 

memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, 

dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh 
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adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Imelda, 

2104). 

Menurut Nurmantu (2009) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua  kepatuhan yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini 

kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak  dengan tepat waktu; 

(b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak 

memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.  

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai 

dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material 

dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak 

apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif 

(tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi 

perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban 

perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik (Imelda, 2014). 

Husnurrosyidah (2016) menyatakan, apabila wajib pajak telah melaporkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu 

maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan 
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tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah 

suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan.Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak 

yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

2.2.10  Tax Amnesty 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 

tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan tax 

amnesty diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan membayar 

pajak. Tax amnesty dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, 

kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Purnamawati (2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus 

mempunyai prinsip manfaat (benefit principle) yang diharapkan jauh lebih besar 

manfaatnya dibandingkan pajak yang mereka bayarkan serta pajak harus 

mempunyai prinsip keadilan (equity principle). 

Pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah sebuah kesempatan 

berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan 

jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk 

dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya 
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tanpa takut penuntutan pidana. Tax amnesty   adalah cara yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak 

baik wajib pajak orang pribadi maupun badan ke Indonesia. Wajib pajak orang 

pribadi dan badan yang melaporkan hartanya dan membawa pulang ke Indonesia 

tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang 

besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah. 

2.2.11 Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib 

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh 

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakan (Carolina, 2009 dalam Sari, 2017). Konsep pengetahuan 

pajak ada 3, a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, 

SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; b) 

Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang 

diterapkan di Indonesia saat ini yaitu self assesment system; c) Pengetahuan 

mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai 

sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang 

sosial dan ekonomi (Rahayu, 2010 dalam Sari 2017). 

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib 

pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan 

mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat 
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menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran 

wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan 

pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012 dalam Burhan, 2015). 

2.2.12 Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi oleh para ilmuan diartikan sebagai cara bagaimana anak-anak 

diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, serta 

bagimana mereka mempelajari peran-peran yang diharapkan akan mereka 

jalankan kelak bila sudah dewasa (Sahid, 2011 dalam Putra, 2014). Berdasarkan 

definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan 

upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan 

pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khusunya 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-

undangan perpajakan (Putra dkk, 2014). 

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib 

Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan 

maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saragih, 2013 

dalam Setiyoningrum dkk, 2014). Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam 

bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara 

efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui 

masyarakat (Susanto, 2012 dalam Setiyoningrum dkk, 2014). 
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Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi 

langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung 

dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung 

adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau 

tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun 

media cetak (Toly dan Herryanto, 2013 dalam Burhan, 2015). Kegiatan 

penyuluhan  dan pelayanan  pajak memegang peranan penting dalam upaya 

memasyarakatkan pajak sebagai  bagian  dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Kegiatan penyuluhan pajak  memiliki andil besar dalam mensukseskan 

sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu 

menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa 

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ni 

memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban 

pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak 

mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan 

Negara khususnya pembangunan secara publik (Winerungan, 2013). 

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 

Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi  mengerti dan paham tentang manfaat 

membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan 

demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah 
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wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara 

otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan 

pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya 

mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 

2013). 

2.2.13 Ketegasan Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan.  Menurut Merdiasmo (2016) sanksi    pajak    

merupakan    jaminan bahwa     ketentuan     peraturan     perundang-undangan  

perpajakan (norma perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi,    dengan    kata    

lain sanksi  pajak  merupakan  alat  pencegah (preventif) agar   wajib   pajak   

tidak   melanggar   norma perpajakan. Peraturan atau undang-undang yang 

merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pernyataan 

mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam 

sanksi. 

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak terbagi 2 yaitu, sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: pertama 

sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran 

yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga 2% per bulan 

dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari bunga saat 
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itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan 

(Husnurrosyidah, 2016).  

Tabel 2.2 

Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% Perbulan 

 

No Masalah 
Cara 

Membayar/menagih 

1 
Pembetulah SPT (SPT tahunan atau SPT 

Masa tetapi belum diperiksa. 
SSP/STP 

2 

Dari penelitian rutin: 

PPh pasal 25 tidak/kurang bayar 

PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang 

terlambat dibayar. 

SKPKB, STP, SKPKBT, tidak/kurang bayar 

atau terlambat dibayar. 

SPT salah tulis/salah hitung. 

SSP/STP 

3 
Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar 

(maksimum 24 bulan). 
SSP/STP 

4 
Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, SKKPP, 

STP. 
SSP/STP 

5 
SPT tahunan PPh ditunda pajak kurang 

bayar. 
SSP/STP 

Sumber: Mardiasmo, 2016 

Catatan :  

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan. 

2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri 

tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan 

demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan 

SSP, yaitu meliputi antara lain :  

a. Bunga karena pembetulan SPT. 

b. Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran  
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c. Bunga karena terlambat membayar 

d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan 

pajak sementara 

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan 

dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih 

dengan SPT (Pasal 19 (1) KUP). 

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 

bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (pasal 1 (2) 

KUP). 

Kedua sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi 

yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait 

besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah 

tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, 

sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana. 

Tabel 2.3 

Denda Administrasi 

 

No Masalah Cara membayar / menagih 

1 Tidak / terlambat memasukkan / 

menyampaikan SPT. 

SPT ditambah Rp100.000,00 

atau Rp500.000,00 atau 

Rp1.000.000,00  

2 Pembetulan sendiri, SPT 

tahunan/SPT masa tetapi belum 

disidik. 

SSP ditambah 150% 

3 Khusus PPN :  

a. Tidak melaporkan usaha. 

b. Tidak membuat/ mengisi faktur. 

c. Melanggar larangan membuat 

SSP / SPKPB (ditambah 2% 

denda dari dasar pengenaan) 
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faktur (PKP yang tidak 

dikukuhkan). 

4 Khusus PBB :  

a. SPT, SKPKB tidak / kurang 

dibayar atau terlambat dibayar 

b. Dilakukan pemeriksaan, pajak 

kurang dibayar. 

STP + denda 2% (maksimum 24 

bulan) 

SKPKB + denda administrasi 

dari selisih pajak yang terutang. 

Sumber : Mardiasmo, 2016 

Ketiga, sanksi administrasi berupa peningkatan jumlah pajak. Sanksi ini 

merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan 

sanksi tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat 

ganda. Sanksi berupa peningkatan jumlah pajak pada dasarnya dihitung dengan 

angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.  

Tabel 2.4 

Kenaikan 50% dan 100% Jumlah Pajak 

 

No Masalah Cara menagih 

1 Dikeluarkan SKPKB dengan 

perhitungan secara jabatan : 

a. Tidak memasukkan SPT : 

1. Spt tahunan (PPh 29)  

2. Spt tahunan (PPh 21, 23, 26, 

dan PPN) 

b. Tidak menyelenggaran 

pembukuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 KUP 

 

 

c. Tidak memperliatkan buku / 

dokumen, tidak memberikan 

keterangan, tidak memberi 

bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan sebagaimana 

dimaksdu pasal 29. 

 

 

SKPKB ditambah kenaikan 50% 

 

SKPKB ditambah kenaikan 100% 

 

SKPKB  

50% PPh pasal 29 

100% PPh pasal 21, 23, 26 dan 

PPN 

 

SKPKB  

50% PPh pasal 29 

100% PPh pasal 21, 23, 26 dan 

PPN 

 

2 Dikeluarkan SKPKBT karena 

ditemukan data baru, data semula 

yang belum terungkap setelah 

dikeluarkan SKPKB. 

SKPKB 100% 

3 Khusus PPN : dikeluarkan SKPKB 

karena pemeriksaan, dimana PKP 
SKPKB 100% 
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tidak seharusnya mengkompensasi 

selisih lebih, menghitung tarif 0% 

diberi restitusi pajak. 

Sumber: Mardiasmo, 2016 

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur / ditetapkan 

dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Sanksi pidana terdiri dari; Pertama, pidana kurungan. Sanksi ini sanksi ini 

terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas 

maksimum hukuman kurungan adalah satu tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain 

dipenjara negara dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri 

dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak 

pada dasarnya tidak ada pembagian kelas-kelas dan dapat menjadi pengganti 

hukuman denda.   

Kedua, pidana penjara, sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana 

yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara adalah seumur hidup, 

pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih 

berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para 

tahunan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan 

kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan dan 

tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda (Husnurrosyidah, 2016). 
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Tabel 2.5 

Sanksi Pidana 

 

Yang dikenakan 

sanksi pajak 

Norma Sanksi Pidana 

I. Setiap orang  1. Kealpaan tidak menyampaikan 

SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi tidak benar / lengkap atau 

melampirkan keterangan yang 

tidak benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sengaja tidak menyampaikan 

SPT, tidak meminjamkan 

pembukuan, catatan atau 

dokumen lain, dan hal-hal lain 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 39 KUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didenda paling 

sedikit 1 kali jumlah 

pajak yang terutang 

yang tidak atau 

kurang pajak dan 

paling banyak 2 kali 

jumlah pajak 

terutang yang tidak 

atau kurang dibayar, 

atau dipidana 

kurungan paling 

sedikit 3 bulan atau 

paling lama 1 tahun. 

 

Pidana penjara 

paling singkat 6 

bulan dan paling 

lama 6 tahun dan 

denda paling sedikit 

2 kali jumlah pajak 

terutang yang tidak 

atau kurang dibayar 

dan paling banyak 4 

kali jumlah pajak 

terutang yang tidak 

atau kurang bayar. 

Pidana tersebut 

ditambahkan 1 kali 

menjadi 2 kali sanksi 

pidana apabila 

seseorang 

melakukan lagi 

tindak pidana 

dibidang perpajakan 

sebelum lewat 1 

tahun, terhitung 

sejak selesainya 

menjalani pidana 

penjara yang 

dijatuhkan. 
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3. Melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau 

Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak sebagaimana, atau 

menyampaikan SPT dan atau 

keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, dalam 

rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak atau 

pengkreditan pajak. 

Pidana penjara 

paling singkat 6 

bulan atau paling 

lama 2 tahun dan 

denda paling sedikit 

2 kali jumlah 

restitusi yang 

dimohonkan dan 

atau kompensasi 

atau pengkreditan 

yang dilakukan dan 

paling banyak 4 kali 

jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan 

atau kompensasi 

atau pengkreditan 

yang dilakukan. 

 

 4. Sengaja tidak menyampaikan 

SPOP atau menyampaikan 

SPOP tetapi isinya tidak benar 

sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 24 UU PBB . 

 

 

5. Dengan sengaja tidak 

menyampaikan SPOP, 

memperlihatkan / meminjamkan 

surat / dokumen palsu, dan hal 

hal lain sebagaimana diatur 

dalam pasalah 25 (1) UU PBB 

Pidana kurungan 

selama-lamanya 

selama 6 bulan atau 

setinggi-tingginya 2 

kali jumlah pajak 

terutang 

 

a. Pidana penjara 

selama-lamanya 

2 tahun dan atau 

denda setinggi-

tingginya 5 kali 

jumlah pajak 

yang terutang 

b. Sanksi dilipat 

duakan jika 

sebelum lewat 1 

tahun terhitung 

selesainya 

menjalani 

sebagian / 

seluruh pidana 

yang dijatuhkan 

melakukan 

tindak pidana 

lagi. 

II. Pejabat  Kealpaan tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan hal 

Pidana kurungan 

selama-lamanya 
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sebagaimana dimaksud dalam psal 

34KUP (tindak pelanggaran). 

 

 

Sengaja tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 34 UU 

KUP (tindak kejahatan). 

setahun atau denda 

setinggi-tingginya 

Rp25.000.000,00 

 

Pidana penjara 

selama-lamanya 2 

tahun atau denda 

setinggi-tinggi 

Rp50.000.000,00 

III. Pihak Ketiga Sengaja tidak memperlihatkan atau 

tidak meminjamkan surat atau 

dokumen lainnya dan atau tidak 

menyampaikan keterangan yang 

diperlukan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 25 (1) huruf D dan E 

dalam UU PBB. 

Pidana kurungan 

selama-lamanya 1 

tahun dan atau denda 

setinggi-tingginya 

Rp2.000.000,00. 

Sumber: Mardiasmo, 2016 

Catatan: 

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan 

terhadap perpajakan) dapat dilipat duakan, apabla melakukan tindak 

pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya 

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. 

2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada 

pengaduan dari orang yang kerahasiaanya dilanggar. Jadi pidana terhadap 

pejabat merupakan delik aduan. 

3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel  di  

bawah ini:  
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 Tabel 2.6  

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian dan 

Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

1 Setiyoningrum dkk 

(2014) 

Analisis pengaruh 

sosialisasi 

perpajakan, 

kualitas pelayanan 

fiskus dan sanksi 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

Terdapat pengaruh 

sosialisasi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, 

sedangkan kualitas 

pelayanan dan sanksi 

perpajakan tidak terdapat 

pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib. 

2 Sudrajat dan 

Ompusunggu 

(2015) 

Pengaruh 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, 

sosialisasi pajak, 

pengetahuan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

Pemanfaatan teknologi 

informasi, sosialisasi pajak, 

dan pengetahuan perpajakan 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

3 Burhan (2015) Pengaruh 

sosialisasi 

perpajakan, 

pengetahuan 

perpajakan, 

persepsi wajib 

pajak tentang 

sanksi pajak dan 

implementasi pp 

nomor 46 tahun 

2013 terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

Sosialisasi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, 

dan persepsi wajib pajak 

tentang PP 46 tahun 2013 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Sedangkan 

persepsi wajib pajak tentang 

sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

4 Ngadiman dan 

Huslin (2015) 

Pengaruh sunset 

policy, tax 

amnesty, dan 

sanksi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak (studi 

Tax amnesty dan sanksi 

pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan sunset policy 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan. 
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empiris di kantor 

pelayanan pajak 

pratama jakarta 

kembangan). 

5 Suyanto dkk (2016) Tax amnesty 

terhadap 

kepatuhan pajak 

Program tax amnesty (X) 

berpengaruh secara positif 

terhadap kepatuhan WP (Y) 

6 Sari (2017) Pengaruh tax 

amnesty, 

pengetahuan 

perpajakan, dan 

pelayanan fiskus 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Pengaruh tax amnesty, 

pengetahuan perpajakan, 

dan pelayanan fiskus 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

7 Rahayu (2017)  Pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan, 

ketegasan sanksi 

pajak, dan tax 

amnesty terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Pengetahuan perpajakan, 

ketegasan sanksi pajak, dan 

tax amnesty berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

8. Rusmadi (2017) Pengaruh tax 

amnesty dan 

sanksi perpajakan, 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak  

Tax amnesty tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sedangkan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

9. Husnurrosyidah 

(2017) 

Pengaruh tax 

amnesty dan 

sanksi perpajakan, 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Tax amnesty dan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  pengaruh tax 

amnesty, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan ketegasan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  yang mempengaruhi  wajib  pajak  
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dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Variabel  yang digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  pajak. Sedangkan  

variabel  independennya  yaitu  tax amnesty, pengetahuan perpajakan, sosialisasi 

perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

digambar dibawah ini: 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 

 

        Variabel Independen            Variabel Dependen 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

2.5.2 Tax Amnesty  

Tax Amnesty adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak 

suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada WP yang selama ini tidak 

patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela 

melalui pemberian insentif (Mukarromah dkk, 2016). Tax Amnesty ini merupakan 

kesempatan terbaik yang tidak datang dua kali untuk dimanfaatkan oleh Wajib 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK (Y) 

TAX AMNESTY (X1) 

PENGETAHUAN 

PERPAJAKAN (X2) 

SOSIALISASI 

PERPAJAKAN (X3) 

KETEGASAN SANKSI 

PERPAJAKAN (X4) 
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Pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. Penerapan kebijakan tax amnesty 

diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Tax 

amnesty dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, 

dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Purnamawati (2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus 

mempunyai prinsip manfaat (benefit principle) yang diharapkan jauh lebih besar 

manfaatnya dibandingkan pajak yang mereka bayarkan serta pajak harus 

mempunyai prinsip keadilan (equity principle).  

Menurut theory of planned behavior, yaitu behavior beliefs, berkaitan 

dengan tax amnesty yaitu ketika  sebelum  individu  melakukan  sesuatu,  individu  

tersebut  akan memiliki   keyakinan   mengenai   hasil   yang   akan   diperoleh   

dari   perilakunya, sehingga  individu  tersebut  memutuskan  bahwa  akan  

melakukannya  atau tidak melakukannya. Hubungan tax amnesty dengan 

kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman 

dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika penerapan tax amnesty semakin 

tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Disamping itu, untuk 

membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca tax amnesty 

diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta 

alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan.  

Suyanto dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh tax amnesty 

terhadap kepatuhan pajak dengan hasil program tax amnesty (X) berpengaruh 

secara positif terhadap kepatuhan WP (Y).  Ragimun (2015) menunjukkan bahwa 



 

 

 

47 

tax amnesty pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena 

ketidak jelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Rahayu (2017) melakukan penelitian 

pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty 

terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil pengaruh pengetahuan perpajakan, 

ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sari (2017) juga meneliti menguji pengaruh variabel tax amnesty, 

pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari, dengan hasil  tax 

amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengrauh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

mengambil hipotesis pertama:  

H1 : Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2.5.3 Pengetahuan Perpajakan 

 Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib 

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh 

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, 

maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan (Carolina, 2009  dalam Sari, 2017).  Namun jika 

wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses 

perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. 
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Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin 

patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya 

(Nugroho, 2012 dalam Burhan, 2015). 

Menurut Theory of Planned Behavior, yaitu Normative Beliefs, bahwa 

untuk menambah pengetahuan perpajakan perlu adanya sosialisasi perpajakan 

agar motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan. Teori ini didukung 

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yaitu, pengaruh 

pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap 

kepatuhan wajib pajak dengan hasil pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi 

pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sari (2017) juga meneliti pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, 

dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil tax amnesty 

dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

perpajakan, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap 

perpajakan. Burhan (2015) meneliti hal yang sama dengan hasil sosialisasi 

perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 

tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka berdasarkan 

uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua:   

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib    

pajak. 
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2.5.4 Sosialisasi Perpajakan  

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib 

Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan 

maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saragih, 2013 

dalam Setiyoningrum dkk, 2014). Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam 

bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara 

efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui 

masyarakat (Susanto, 2012 dalam Setiyoningrum dkk, 2014). 

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan 

penyuluhan  dan pelayanan  pajak memegang peranan penting dalam upaya 

memasyarakatkan pajak sebagai  bagian  dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak  memiliki andil besar dalam mensukseskan 

sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu 

menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa 

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ni 

memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban 

pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak 

mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak (Burhan, 2015). 

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 

Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi  mengerti dan paham tentang manfaat 
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membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan 

demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah 

wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara 

otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan 

pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya 

mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 

2013). 

Menurut Theory of Planned Behavior,  Normative Beliefs, yaitu motivasi 

dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi 

perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. Teori didukung dengan 

penelitian Setiyoningrum dkk (2014) melakukan penelitian mengenai analisis 

pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Manado, hasilnya terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan 

tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib.  

Penelitian yang dilakukan Sudrajat dan Ompusunggu (2015) mengenai 

pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hasilnya pemanfaatan teknologi informasi, 

sosialisasi pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Burhan (2015) meneliti hal yang sama 
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dengan hasil sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib 

pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang 

sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis ketiga:  

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

2.5.5 Ketegasan Sanksi Pajak 

Sanksi    pajak    merupakan    jaminan bahwa     ketentuan     peraturan     

perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan)  akan 

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

alat  pencegah agar   wajib   pajak   tidak   melanggar   norma perpajakan 

(Mardiasmo, 2011). Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi.Sanksi pajak yang pertama yaitu 

Sanksi Administrasi yang terdiri dari; Pertama, sanksi administrasi berupa denda. 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-

undang perpajakan.  

Kepatuhan wajib pajak juga bisa meningkat dengan dipatuhinya peraturan 

perpajakan,  maka  dari itu harus  ada  sanksi  perpajakan yang   tegas bagi   para   

pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya  bila  

memandang  bahwa  sanksi perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikannya 
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(Nugroho, 2006 dalam Rajif 2009). Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan 

menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self 

assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan 

sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan 

melaporkan pajaknya sendiri.  

Setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi 

peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan 

sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu 

yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan 

sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib 

pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi 

hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2013). 

Menurut Theory of Planned Behavior. Control beliefs berkaitan  dengan 

sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan 

perpajakan. Kepatuhan  wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib  

pajak  tentang  seberapa  kuat  sanksi  pajak  mampu  mendukung  perilaku wajib 

pajak untuk taat pajak (Marjan, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi 

(2017) dengan variabel independennya tax amnesty dan sanksi perpajakan, 

sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dengan hasilnya tax 

amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 

sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Husnurrosyidah (2016) dengan 

hasil tax amnesty dan sanksi perpajakn berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  Ngadiman dan Huslin (2015)  melakukan penelitian dengan hasil tax 

amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sedangkan sunset policy berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan.Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis 

keempat:  

H4 : Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


