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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pajak 

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara dapat dipaksakan 

berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Beberpa pengertian pajak antara lain : 

1. Menurut Soemitro (1991: 3-4), Pajak merupakan iuran rakyat kepada  Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

dipergunakan untuk pengeluaran umum.Yang kemudian dilakukan 

penyesuaian defenisi oleh beliau sebagai berikut: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

2. Menurut Adriani (2005: 5-6), Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat 

dipaksakan yang terutangnya oleh yang wajib pajak membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang lansung dapat 

ditunjuk, dan yang di gunakan adalah untuk membiayai  pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.  

3. Menurut Smeets dalam  (Muljono, 2010:2) Pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, 

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, 

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  
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1. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) Pajak mempunyai dua fungsi: 

a. Funngsi budgetair 

Artinya, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. 

Contoh : Pajak sebagai sumber penerimaan APBN 

b. Fungsi mengatur (Regulerend) 

    Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. 

    Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

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

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia dipasaran dunia. 

2. Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Sonny Agustinus dan Isnantio Kurniawan (2009:2-3) Pajak 

dibedakan menjadi tiga bagian, sebagai berikut: 

a. Menurut golongan: 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung wajib pajak yang 

bersangkutan. 
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Contoh: pajak penghasilan (PPh). 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. 

        Contoh:  pajak pertambahan nilai (PPn). 

b. Menurut sifatnya: 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan wajib pajak. 

        Contoh: pajak penghasilan (PPh). 

2) Pajak objektif,  yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

      Contoh : pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan atas barang    

     mewah (PPnBM) 

c. Menurut lembaga pemungutannya: 

1) Pajak pusat, pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan 

digunakan ntuk membiayai rumah tangga Negara 

Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), 

dan bea materai. 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

    Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan dll. 

3. Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

a. Wajib pajak orang pribadi  

Wajib pajak orang pribadi juga sering di singkat dengan WPOP wajib pajak 

orang pribadi dapat di kelompokkan menjadi : 

1) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan.  

2) Wajib pajak orang pribadi yang di berikan kekuasaan warisan yang belum 

dibagi.  

3) Karyawan atau karyawati yang memperoleh penghasilan diatas PTKP. 

4) WNI yang bekerja pada bukan  subjek pajak penghasilan.  

b. Wajib pajak badan 

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau badan yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha, yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, BUMN, firma, kongssi, perkumpulan yayasan, 

organisasi, dan bentuk usaha tetap, dan  bentuk usaha lainnya (UU pasal 1). 

 

B. Ketentuan Perpajakan 

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang 

“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 

2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang 
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“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan 

UUD 1945.UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban 

Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi 

perpajakan. Beberapa istilah baru yang muncul pada UU No. 28 tahun 2007, 

antara lain: 

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi   atau badan yang bersifat memaksa. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll. 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang 

kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagi 

tanda pengenal diri Wajib Pajak. 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu 

jangka waktu tertentu. 
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8. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. 

9. Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak. 

10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu bagian 

tahun pajak. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. 

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa 

Pajak. 

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain. 

15. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan 

pembayaran pajak. 

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih 

harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
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19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

pajak. 

UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib 

Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. 

 

C. Transparansi 

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan 

kebijakan dibuat beradsarkan preferensi public. 

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi adalah keterbukaan 

(opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi. 
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Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan 

informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam 

memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian 

tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan 

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.  

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, 

mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan 

secara terbuka dan mudah duiketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha 

menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan 

dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang 

lain.  

 

D. Akuntansi Perpajakan 

Menurut Sukrisno Agus (2014) Akuntansi perpajakan adalah akuntansi 

yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan 

dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Teori 

akuntansi perpajakan adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat azaz 

atau prinsip yang diakui dalam ketentuan peraturan perpajakan yang merupakan : 

1. Kerangka acuan umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi 

2. Pedoman bagi pengembangan praktek-praktek dan prosedur baru 

3. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang sekarang, 
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Prinsip-prinsip akuntansi perpajakan prinsip-prinsip yang akui dalam 

akuntansi perpajakan meliputi antara lain: 

1. Kesatuan akuntansi/usaha ( economi centity ) 

2. Kesinambungan ( going concern ) 

3. Harga pertukaran yang objektif 

4. Konsistensi 

5. Konservatif 

Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan keputusan. oleh sebab itu maka akuntansi harus 

memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah 

data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang 

memuat perhitungan perpajakan. adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Relevan 

2. Dapat dimengerti 

3. Daya uji / verifiability 

4. Netral 

5. Tepat waktu 

6. Dayabanding/ comparability 

7. Lengkap 

Persamaan akuntansi perpajakan dalam akuntansi dikenal beberapa 

persamaan yang dijadikan rumus dasar atau persamaan dasar yang menjelaskan 

hubungan antara kepemilikan dan kewajiban keuangan suatu perusahaan. 

persamaan dasar dalam akuntansi perpajakan sama persis dengan akuntansi 
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komersial yakni; ” harta yang dimiliki    perusahaan ( aktiva ) sama dengan hak 

atau klaim atas harta tersebut ( kewajiban ) ditambah,  dengan  modal”. yang 

bisa diformulasikan dalam rumus sebagai berikut : 

Aktiva=Hutang+ Modal 

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan dengan peran :  

1. Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian   

positif) 

2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa     

yang akan datang. 

3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari 

penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat 

menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. 

4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, 

sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. 

Mengingat eratnya keterkaitan antara akuntansi dengan perpajakan pajak 

(dan sebaliknya), implikasi dan konsekuensi setiap transaksi di perusahaan 

terhadap pajak, rasanya tidak berlebihan jika manajemen dan staf akuntansi pajak 

signifikan diperlukan di dalam perusahaan. sampai saat ini masih banyak 

perusahaan merangkap pegawai accounting (yang menangani laporan komersial) 

untuk menangani perpajakan juga.  
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E. Pajak Menurut Pandangan Islam 

Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.  

Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan 

bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama 

tersebut :  

1. Al Maks atau Adh Dharibah  

    Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya (Lisanul Arob 

9/217-218)  

2. Al „Usyr  

    Adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah 

kekuasaan kaum Muslimin dari wilayah lain.  

3. Al Kharaj 

    Adalah Pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang 

harus ditunaikan (Ahkamul Sulthoniyyah:261)  

4. Jizyah 

    Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang hidup 

dibawah kekuasaan Islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan kewajiban 

ini gugur apabila yang bersangkutan masuk Islam (Ahkamul Sulthoniyyah: 

252-253)  

Itulah empat jenis pungutan yang ada dalam terminologi Islam. Khusus 

untuk pajak yang diterapkan di negri ini maka lebih dekat dengan definisi dari al 

maks atau adh dharibah. Adapun al kharaj maka tidak bisa disamakan dengan 

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
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perbedaan diantaranya bahwa al kharaj hanya diberlakukan kepada tanah milik 

orang kafir saja. Begitu pula dengan al „usyr (bea cukai) yang memiliki beberapa 

perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negri ini, diantaranya adalah 

penerapan al‟usyr hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka 

(orang kafir) menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara Muslim.  

Hukum Al Maks adalah haram berdasarkan dalil nash maupun ijma‟ 

(kesepakatan) kaum Muslimin, berikut dalil-dalil tentang keharaman pajak Firman 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala,  

   
   

    
    
    

     
   

 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan   harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An 

Nisa: 29) 
 

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang 

diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata 

dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang 

dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji 

seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan 

hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak 

lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk 
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kezhaliman yang nyata. Apalagi bila wacana pajak progresif untuk kepemilikan 

kendaraan bermotor diterapkan, jelas lebih terlihat lagi kezhalimannya. 

Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala,  

     
   

 

Artinya: “Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, Sesungguhnya kamu sekalian  

               benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".(QS. Asy 

                Syuura :42)     

    

Imam Adz Dzahabi dalam Kitab Al Kabair (Dosa-dosa Besar) menjadikan 

ayat ini sebagai dalil tentang kezhaliman praktek pemungutan pajak.  

Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, 

   
  

   
  

    
   

 
 

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
Mengetahui”.(QS. Al Baqarah: 188) 

 
Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala,  
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Artinya : “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 

terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 

kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(QS. Huud: 

85)   

 

Hadits Dari Abdullah bin Buraidah Radhiallahu‟anhu dari ayahnya tentang 

dirajamnya wanita dari suku Al Ghomidiyyah setelah melahirkan anak karena 

zina. Lalu Rasulullah Shalallahu‟alaihi Wasallam bersabda,  

Artinya :“Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah 

bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks (pajak) 

bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya.” 

(HR.Muslim no.1659)   

 

Dalam hadits digambarkan betapa praktek pajak disetarakan dengan dosa 

besar sekelas zina sampai-sampai tobat bagi pemungutnya bisa diterima dengan 

cara dirajam sampai mati.  

Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat 

beberapa pelajaran yang agung diantaranya ialah :  

Artinya: “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan 

termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia 

akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di 

akhirat nanti” (Syarah Shahih Muslim jilid 11: 202) 

 

Artinya: “Hadits Rasulullah Shalallahu‟alaihi Wasallam bersabda, 

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR. 

Ahmad jilid 4 : 109) 

 

Ijma‟ kaum Muslimin, Imam Ibnu Hazm Al Andalusi Rahimahullah 

mengatakan dalam kitabnya, Maratib Al Ijma‟ dan disetujui oleh Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah rahimahullah :”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para 

pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib 

dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang 
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(biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang 

dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang 

dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat 

besar, (hukumnya) haram dan fasik. 

Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat 

barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya, dan 

(kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama 

Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan 

keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan 

sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah 

beselisih tentang hal tesebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk 

mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil 

sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian 

damai dengan dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta 

Transparansi dalam Pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti 

sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta 

konstribusi tambahan bagi wajib pajak untuk menghasilkan kepatuhan wajib pajak 

yang banyak serta menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

kepatuhan wajib pajak. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

& 

Tahun 

Judul Variabel Hasil 

Penelitian 

Persamaan & 

Perbedaan 

1 Sumianto 

(2015) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Akuntansi dan 

ketentuan 

perpajakan serta 

Trnsparansi dalam 

Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak orang 

Pribadi  

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

orang pribadi 

 

 

Independen: 

-Pemahaman    

  Akuntansi,    

-Ketentuan  

  Perpajakan, 

Transparansi 

dalam Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

-Berpengaruh 

 

-Berpengaruh  

 

-Berpengaruh 

Persamaan: 

-Pemahaman 

Akuntansi 

- Ketentuan 

Perpajakan 

-Transparansi 

 

Perbedaan: 

-Kepatuhan 

Wajib Pajak 

orang pribadi 

2 Sri 

Ernawati 

,dkk 

(2015) 

Pengaruh 

Pemahaman 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

orang pribadi 

 

 

Independen: 

-Pemahaman    

  Akuntansi,      

 

 

 

 

 

 

-Berpengaruh 

Persamaan: 

-Pemahaman 

Akuntansi 

- Wajib Pajak 

 

Perbedaan: 

-Transparansi 

-Ketentuan 

Perpajakan 

3 Yunita 

Eriyanti 

Pakpahan 

(2015) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Akuntansi dan 

ketentuan 

perpajakan serta 

Trnsparansi dalam 

Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak badan 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

badan 

 

 

Independen: 

-Pemahaman    

  Akuntansi,    

-Ketentuan  

  Perpajakan, 

Transparansi 

dalam Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Berpengaruh 

 

-Berpengaruh  

 

-Berpengaruh 

Persamaan: 

-Pemahaman 

Akuntansi 

- Ketentuan 

Perpajakan 

-Transparansi 

 

Perbedaan: 

-Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan 

4 Ella 

Widyastuti 

(2015) 

Pengaruh tingkat 

pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, 

dan lingkungan 

wajib pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Dependen: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak  

 

Independen: 

-Pemahaman    

  Wajib pajak,    

-Kualitas 

pelayanan  

dalam Pajak 

 

 

 

 

  

-Berpengaruh 

 

-Berpengaruh 

Persamaan: 

- Kepatuhan 

Wajib Pajak  

 

Perbedaan: 

- Pemahaman    

  Wajib pajak,     

-Kualitas 

pelayanan  

dalam Pajak 

Sumber: Kumpulan Penelitian 2015 
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G. Penyusunan Hipotesis 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, 

pemahaman ketentuan pajak oleh wajib pajak dan transparansi pengelolaan pajak 

tersebut. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi dan 

ketentuan pajak dan jelasnya pengelolaan dana dari pajak maka akan mendorong 

motivasi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya.  

1.     : Pemahaman akuntansi dan Ketentuan Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

2. H2 : Transparansi pajak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

3. 3. H3  : Pemahaman akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman Akuntasi 

dan Ketentuan 

Perpajakan (X1) 

Transparansi  

Perpajakan (X2) 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 

Gambar 2. Model Penelitian 

H1 

H2 

H3 


