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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Pajak 

II.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:20), pajak adalah “kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh 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”. 

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 1 UU No.6 

Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 

2009 Pasal 1, 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. Ciri-ciri yang  

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 
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c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

II.1.2 Sistem Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2013:7) ada sistem pemungutan pajak, sistemnya 

dibagi menjadi 3 sistem, yaitu : 

a. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

c. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dab bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 
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II.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik 

masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan 

pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo 

pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran 

akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau 

kenaikan (Rahayu, 2017:272). 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT sebagai dokumen pelaporan 

perhitungan dan penyetoran pajak yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan (Rahayu, 

2017:272-273). 

II.1.4 Fungsi SPT 

Menurut Rahayu (2017:273-274) Fungsi surat pemberitahuan dari wajib 

pajak, pemotong atau pemungut pajak dan pengusaha kena pajak adalah sebagai 

berikut: 

1) Wajib Pajak PPh 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan 

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) 

tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
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b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 

c. Harta dan kewajiban. 

d. Pemotongan atau pemungutan pajak Prang atau Badan lain dalam satu 

masa pajak. 

2) Pengusaha Kena pajak 

a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran 

b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3) Pemotong atau Pemungut Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 

yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

II.1.5 Macam-Macam Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:11) macam-macam pajak dibagi menjadi 6 

bagian sebagai berikut : 

a. Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 
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demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 

Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, 

setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, 

kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal 

yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud 

Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah pajak yang dikenakan atas 

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 

Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

e. Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat 

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah 

tertentu sesuai dengan ketentuan. 

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 
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Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 

II.1.6 Golongan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:5), golongan pajak dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu: 

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

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

II.1.7 Sifat Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:5), menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu : 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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II.1.8 Lembaga Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:7) menurut lembaga pemungutannya pajak 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

II.1.9 Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain adalah: 

a. Teori Asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-

hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut 

b. Teori Kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

c. Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, 

artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masig-masing orang. 
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Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : unsur 

objektif dan unsur subjektif. 

II.1.10 Fungsi Pajak 

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai 

kegunaan atas suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat poko 

atas pajak. Pada Umumnya fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi 

(Rahayu, 2017:31-44), yaitu: 

1) Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 

pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 

tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 

menyimpang. 

2) Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat 

kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend 

merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgertair. Disamping 

usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 

dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 

mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan 

bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. 
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3) Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk 

menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai 

kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemeritah dapat 

mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari 

masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan 

efektif dan efisien. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

II.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai 

tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:230). 

NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh 

karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, 

NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 
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dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan 

dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang 

dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

II.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak disini sebagai variabel dependen (Y). Kepatuhan 

Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan 

perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib 

Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut, dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh menurut  Peraturan Menteri 

Keuangan RI No.74/PMK.03/2012  Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak 

patuh, yaitu: 

a. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak 

terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum 

tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat 

waktu; 

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 

untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) 

Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 

3. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun 

penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak 

Januari sampai November telah disampaikan; dan 

4. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 

huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya. 

b. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 

31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu. 
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c. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik 

atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum 

tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. 

II.4 Pemahaman Akuntansi Perpajakan 

Pemahaman akuntansi pajak disini menjadi variabel independen (X1). 

Pemahaman itu sendiri berasal dari kata paham seperti di dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonsia memiliki arti pandai atau mengerti benar. Sedangkan 

pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. 

Pemahaman dapat disimpulkan sebagai hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah 

tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara dan 

beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 

perpajakan seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Menurut Djoko Muljono (2009) akuntansi pajak adalah akuntansi yang 

berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan 

perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Sedangkan 

akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya 

mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam 

pengertian ini disebut akuntansi komersial. Fungsi akuntansi pajak adalah 

mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 



24 
 

keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Ernawati dan Wijaya (2011) akuntansi pajak digunakan untuk 

mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan 

Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut 

terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan 

keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan 

akuntansi pajak, karena terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan 

pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang 

menjadi berbeda antara akuntansi komersial dengan akuntasi pajak. 

II.5 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Yeni (2015), sistem administrasi 

perpajakan modern adalah upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya 

untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk 

menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan,prosedur dan 

aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar 

menjadi business friendly bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan 

dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai 

dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat 

pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat 

memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sistem adminitrasi perpajakan modern dilingkungan DJP 
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bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima. Dengan 

memberikan pelayanan yang prima dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat 

produktivitas pegawai pajak yang tinggi”. 

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci 

yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan. 

Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan good governance dan 

pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan 

yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Dengan demikian, diharapkan 

semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit 

pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, 

memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan 

(mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, 

dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangan, 2008:2-

3). 

Menurut Widodo dan Djefris dalam Irmayanti (2013), modernisasi 

administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan 

keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 

2 KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers’ Office) yaitu KPP WP Besar I dan 

KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib 

Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia dan 

melayani administrasi pajak PPh dan PPN. 
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Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 

modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 

587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta 

meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan 

Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 

254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium 

Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun 

waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP 

pembayar pajak kecil (small taxpayers office), yang kemudian disebut KPP 

pratama. 

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi 

perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga 

bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang 

administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. 

Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang 

melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-

an, yakni menyangkut: 

a. Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan; 

b. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus 

ditingkatkan; dan 

c. Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus 

ditingkatkan. 
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Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah 

sebagai berikut: 

a. Konsep Umum, Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada 

dasarnya meliputi: 

1. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah: 

a) Debirokratisasi, 

b) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, 

c) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi 

keberatan, 

d) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola 

dengan KPP, 

e) Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan 

f) Lebih efisien dan “customer oriented”. 

2. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan 

konsep: 

a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 

b) Efisien dan “customer oriented”, 

c) Sederhana dan mudah dimengerti, dan 

d) Adanya built-in control. 

3. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, 

konsepnya adalah: 

a) Berbasis kompetensi, 

b) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi, 
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c) Customer driven, dan 

d) Continous improvement. 

b. Tujuan Modernisasi Perpajakan, Adapun tujuan modernisasi perpajakan 

adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi 

perpajakan, yaitu: 

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; 

2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi; dan 

3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Perubahan paradigma perpajakan menurut Pandiangan (2008:9), yakni: 

a. Organisasi, berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan 

fungsi. Hal ini dalam rangka client oriented; 

b. Sistem dan proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem 

(Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan case 

management. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika 

terkini; 

c. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (costumer 

oriented) dengan adanya help desk maupun Account Representative (AR); 

d. Adanya unit khusus yang menangani keluhan (complain center), 

sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat 

dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan; 

e. Tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja; 
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f. Adanya Kode Etik Pegawai, yang sebelumnya tidak ada, seirama dengan 

pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan 

baik. 

II.6 Kualitas Pelayanan Fiskus 

Menurut Jatmiko dalam Nurmiati (2014) pelayanan adalah cara 

melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang 

diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, 

pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang 

dalam hal ini adalah wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 

terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan dari fiskus lebih banyak menjadi 

seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya dibutuhkan peranan yang lebih dari sekadar 

pemeriksaan. 

Menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum, menjelaskan bahwa 

meskipun kampanye dan  penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, 

cara yang dirasa  paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih 

kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih 

dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus 
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yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam 

membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika 

dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan 

“Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak 

bersemangat dalam membayar pajak. 

II.7 Tarif Pajak 

Pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan 

yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang dapat penting untuk 

mensejahterakan masyarakat umum dan dan dapat mencegah segala macam 

sengketa dan petengkaran. tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang 

mempunyai hak yang sama, sehingga tarif-tarif pajak yang proporsional atau 

sebanding (Rahayu, 2017:186). Tarif pajak dikatakan memenuhi keadilan 

apabila: 

a. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan 

sifat-sifat pada individu yang melekat. 

b. tarif pajak diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang 

berbeda. 

c. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati 

wajib pajak di bawah perlindungan negara. 

d. Tarif pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan 

dan kekuasaan masyarakat. 

e. Tarif pajak sesuai dengan kondisi ekonomi negara. 
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Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa 

besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan 

dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya presentase tarif 

tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Berdasarkan pola 

presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat macam  antara lain: tarif pajak 

proposional / sebanding, tarif pajak tetap, tarif  pajak degresif, dan tarif pajak 

progresif. 

Menurut Mardiasmo (2013:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu : 

a. Tarif Sebanding atau Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak 

didalam 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 yang terutang tetap. Contohnya, 

besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapun besarnya adalah Rp. 3.000. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan 0 
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s/d 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas 50.000.000 s/d 

250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, di atas 250.000.000 s/d 

500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di atas 500.000.000 

dikenakan tarif sebesar 30%. 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, 

sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam 

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat 

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana 

diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan Kena 

Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar. 

II.8 Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan 

rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar 

peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
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akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 

2013:62). 

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016:49-54) sanksi perpajakan 

dibagi dua yaitu: 

1) Sanksi Administrasi 

a) PPh 

1. Denda, sebesar Rp 100.000,00 apabila SPT masa tidak disampaikan 

sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari setelah bulan takwim berakhir khusus pemungutan PPh pasal 22 

atau paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak khusus 

untuk pemungutan PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 21 dan PPh pasal 

23. 

2. Bunga, sebesar: 

2.1 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak 

yang terutang tidak atau kurang bayar dalam hal WP 

membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar sebelum dilakukan pemeriksaan, PPh dalam 

tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil 

penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

akibat salah tulis atau salah hitung, terdapat kekurangan pajak 

yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain, dan terakhir perhitungan sementara pajak yang 
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terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya 

akibat diberikan izin penundaan penyampaian SPT tahunan. 

2.2 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal bendahara 

diperolehkan mengangsur atau menunda pembayaran. 

2.3 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal 

WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 

keputusan pengadilan. 

2.4 2% sebulan dihitung dari jumlah tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 

satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang 

untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo 

pembayaran atau penyetoran. 

3. Kenaikan, sebesar: 

3.1 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun 

pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 

teguran. 

3.2 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak 

atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong 

atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. 
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3.3 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKPKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang 

3.4 200% dari pajak yang kurang bayar, dikarenakan terhadap WP 

yang untuk pertama kali karena kealpaannya tidak menyampaikan 

SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap dan dapat merugikan negara. 

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

1. Denda sebesar Rp 500.000,00 dalam hal SPT masa tidak disampaikan 

atai disampaian tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undanganyaitu selambat-lambatnya 20 

hari setelah masa pajak berakhir. 

2. Bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar 

dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB 

berdasarkan haasil pemeriksaan atau keterangan lain. 

3. 100% dari PPN barang dan jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang 

dibayar aibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 

waktunya. 

2) Sanksi Pidana 

a) Karena alpa: 

1. Tidak menyampaikan SPT 
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2. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pendapatan negara dan perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang pertama kali, didenda sedikit 1 kali jumlah 

pajak terutang yang tidak dibayar dan paling banyak 2 kali dari jumlah 

pajak terutang yang tidak dibayar, atau dipidana kurungan paling 

singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. 

b) Dengan Sengaja 

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan 

tanpa hak NPWP 

2. Tidak menyampaikan SPT 

3. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau 

tidak lengkap 

4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 29 

5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seoah-olah benar 

6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak 

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen 

lainnya serta tidak menyimpan buku, catata, atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk 

hasil pengolahan data dari pembukuan. 
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7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam 

dengan pidana panjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. 

II.9 Pajak Menurut Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 

taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi : 

ًْفِ  ا أَْخَزْجٌَا لَُكْن ِهَي اْْلَْرِض ۖ َوََل يَا أَيُّهَا الَِّذيَي آَهٌُىا أَ قُىا ِهْي طَيِّبَاِت َها َكَسْبتُْن َوِهوَّ

َ َغٌِ  ٌْفِقُىَى َولَْستُْن بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْى تُْغِوُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُوىا أَىَّ َّللاَّ ٌْهُ تُ ُوىا اْلَخبِيَث ِه يٌّ َحِويذ  تَيَوَّ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah 

dalam Surat At-Taubah Ayat 29 : 
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ُ َوَرُسىلُهُ وَ  َم َّللاَّ ُهىَى َها َحزَّ ِ َوََل بِاْليَْىِم اْْلِخِز َوََل يَُحزِّ ََل قَاتِلُىا الَِّذيَي ََل يُْؤِهٌُىَى بِاَّللَّ

ةَ َعْي يٍَذ َوهُْن َصاِغُزوىَ يَِذيٌُىَى ِديَي اْلَحقِّ ِهَي الَِّذيَي أُوتُىا اْلِكتَاَب َحتَّٰى يُْعطُىا اْلِجْزيَ   

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 dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 

Jizyah ialah sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam 

dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. 

II.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 

 

Diyat 

Suhendri 

(2015) 

Pengaruh pengetahuan, 

tarif pajak dan sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang 

melakukan kegiatan 

usaha dan pekerjaan 

bebas di Kota Padang. 

Variabel X : 

Pengetahuan, tarif 

pajak dan sanksi 

pajak 

Variabel Y : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Pengetahuan dan 

sanksi pajak 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

sedangkan tarif pajak 

tidak berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

 

 

Irmayanti 

Madewing 

(2013) 

Pengaruh modernisasi 

sistem administrasi 

perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

pada kantor pelayanan 

pajak pratama 

Makassar Utara 

Variabel X : 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Variabel Y : 

Kepatuhan wajib 

pajak 

Modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

 Pengaruh denda, Variabel X : Denda tidak 
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Nurmiati 

(2014) 

kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan 

fiskus, dan kondisi 

keuangan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP 

Pratama Makassar 

Utara 

denda, kesadaran 

wajib pajak, 

kualitas pelayanan 

fiskus, dan kondisi 

keuangan 

Variabel Y : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

sedangkan kesadaran 

wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, 

dan kondisi 

keuangan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Pasca 

Riski Dwi 

Ananda, 

Srikandi 

Kumadji, 

Achmad 

Husaini 

(2015) 

Pengaruh sosialisasi 

perpajakan, tarif pajak, 

dan pemahaman 

perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

(studi pada UMKM 

yang terdaftar sebagai 

wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Batu) 

Variabel X: 

Sosialisasi 

perpajakan, tarif 

pajak, dan 

pemahaman 

perpajakan 

Variabel Y: 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Tarif pajak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 

Septia 

Mory 

(2015) 

Pengaruh pelayanan 

fiskus, sanksi 

perpajakan, sosialisasi 

perpajakan, kesadaran 

wajib pajak dan 

kondisi keuangan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel X : 

Pengaruh 

pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, 

sosialisasi 

perpajakan, 

kesadaran wajib 

pajak dan kondisi 

keuangan  

Variabel Y : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib 

pajak dan kondisi 

keuangan 

berpengaruh 

signifikan terhadp 

kepatuhan wajib 

pajak, sedangkan 

sosialisasi 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadp 

kepatuhan wajib 

pajak 

 

 

 

Seto 

Widagsono 

(2017) 

Pengaruh pengetahuan 

perpajakan, sanksi, dan 

religiusitas terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

Variabel X : 

Pengetahuan 

perpajakan, sanksi, 

dan religiusitas 

Variabel Y : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Pengetahuan 

perpajakan dan 

sanksi berpengaruh 

terhadap keaptuhan 

wajib pajak, 

sedangkan 

religiusitas tidak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Sri Pengaruh pemahaman Variabel X : Pemahaman 
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Ernawati, 

Mellyana 

Wijaya 

(2011) 

akuntansi pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan 

usaha dibidang 

perdagangan di kantor 

pelayanan pajak 

pratama Banjarmasin 

Pemahaman 

akuntansi pajak 

 

Variabel Y : 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

akuntansi pajak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

 

II.11 Kerangka Pemikiran 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 H1 

 H2  

 H3 

 H4 

 H5 

  

 H6 

 

 

 

Pemahaman Akuntansi 

Perpajakan (X1) 

Penerapan Sistem 

Administrasi Perpajakan 
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II.12 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hipotesis assosiatif.  

Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis assosiatif adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

4. Pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Selama ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak 

belum mau melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.Hal ini disebabkan 

oleh asas perpajakan bahwa Wajib Pajak tidak mendapatkan wanprestasi secara 

langsung. 

Menurut Djoko Muljono (2009) akuntansi pajak adalah akuntansi yang 

berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan 

perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Sedangkan 

akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya 

mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam 

pengertian ini disebut akuntansi komersial. Fungsi akuntansi pajak adalah 

mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 
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keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus 

dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, karena terdapat 

perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat 

mengakibatkan besarnya pajak terutang menjadi berbeda antara akuntansi 

komersial dengan akuntasi pajak. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Ernawati (2011) menyatakan 

bahwa pemahaman akuntansi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

H1: Pemahaman Akuntansi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan 

(change program) atau reformasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut 
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modernisasi.Adapun tujuan dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good 

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakkan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfatkan sistem informasi teknologi yang handal dan 

terkini. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya 

peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. 

Menurut Widodo dan Djefris (2008;63) dalam Irmayanti, modernisasi 

administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan 

keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 

2 KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers’ Office) yaitu KPP WP Besar I dan 

KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib 

Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia dan 

melayani administrasi pajak PPh dan PPN. 

Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 

modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 

587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta 

meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan 

Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 

254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium 

Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun 

waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP 

pembayar pajak kecil (small taxpayers office), yang kemudian disebut KPP 

pratama. 



44 
 

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi 

perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga 

bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang 

administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. 

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar 

belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: 1) Tercapainya tingkat 

kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi, 2) Tercapainya tingkat 

kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan, 3) 

Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Irmayanti Madewing (2013) 

menyatakan bahwa penerapan modernisasi sistem perpajakan mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis kedua 

sebagai berikut: 

H2 : Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak 

Menurut Jatmiko dalam Nurmiati (2014) pelayanan adalah cara 

melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang 

diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, 
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pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang 

dalam hal ini adalah wajib pajak. 

Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 

terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mau memenuhi kewajiban 

perpajakannya  tergantung bagaimana petugas pajak tersebut memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurmiati (2014) dan Sophia 

Mory (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis ketiga 

sebagai berikut: 

H3:  Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

7. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa 

besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan 

dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya presentase tarif 

tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Berdasarkan pola 

presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat macam  antara lain: tarif pajak 
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proposional/ sebanding, tarif pajak tetap, tarif  pajak degresif, dan tarif pajak 

progresif. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Diyat Suhendri (2015) 

menyatakan bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Sri Ernawati (2011) menyatakan bahwa 

tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari dua penelitian 

tersebut mempunyai hasil yang berlawanan, tarif pajak ditentukan agar terjadinya 

keadilan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, semakin besar 

jumlah pendapatan maka akan lebih besar juga tarif pajaknya. 

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis keempat 

sebagai berikut: 

H4 : Tarif pajak  berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

8. Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan 

rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar 

peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
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pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 

2013:62). 

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.semakin wajib pajak mengerti atau sadar 

terhadap sanksi (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) yang diterimanya 

apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melanggar 

norma perpajakan (Undang-Undang Perpajakan) maka kecenderungan untuk 

meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Seto Widagsono (2017) dan 

Diyat Suhendri (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis kelima 

sebagai berikut: 

H5 :  Sanksi  pajak  berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 
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9. Pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan, penerapan sistem 

administrasi modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan uraian hipotesis-hipotesis diatas, maka dapat diajukan 

hipotesis keenam sebagai berikut: 

H6 :  Pemahaman akuntansi perpajakan, penerapan sistem administrasi 

modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi pajak  berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 


