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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Theory of Reasoned Action (TRA)

Menurut Anisa (2012) teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen

(1975) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara

kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model

ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk

melakukan atau tidak melakukannya. Menurut Theory of Reasoned Action (TRA),

Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan

atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukan bahwa niat

seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu :

a. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif

dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari pelaku.

b. Norma Subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan

norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fisben dan Ajzen

menggunakan istilah motivation to comply, yaitu apakah individu

mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau

tidak.



15

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen dalam Anisa (2012),

merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan.

Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif

mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa

seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan

manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan

pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan prilaku.

2.1.2 Teori Atribusi

Menurut Robbins dalam penelitian Anisa (2012), teori atribusi menyatakan

bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba

untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku

yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah

kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara

eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan

terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins tergantung pada tiga

faktor yaitu, kekhususan, konsensus, konsistensi. Kekhususan artinya seseorang

akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang

berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka

individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi

eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang
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biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua

orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang

dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi

internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku

orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku

itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam

membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat

penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun

eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud

tersebut.

2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku

yang tradisional (behavioristik). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh

Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar

perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-

isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori

pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement

eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana

kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak

didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak “dipukul” oleh
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stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, teori pembelajaran sosial

mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman

langsung.

Menurut Badura dalam penelitian Anisa (2012), proses pembelajaran

sosial meliputi :

a. Proses perhatian (attentional)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model,

jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model

tersebut. proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu

disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai

dengan model.

b. Proses penahanan (retension)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah

model tidak lagi mudah tersedia.

c. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi

perbuatan.

d. Proses penguatan (reinforcement)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan

rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib

pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat
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membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman

langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada

pembangunan di wilayahnya.

Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban

pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap

peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan

memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan

dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan pemahaman

terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana

seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi

perbuatan yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak

tersebut, lalu terkaitan dengan proses penguatan dimana seseorang akan

berperilaku sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam

kepatuhan wajib pajak. Teori pembelajaran sosial tampaknya cukup relevan

apabila dihubungkan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pajak

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dibanding

pendapatan-pendapatan negara dibandingkan pada sektor lainnya. Hal ini

dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk

berkontribusi dapat secara paksa agar berjalannya pembangunan negara.
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Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langusng dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak pada umumnya iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan

dengan tidak dapat balas jasa secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi Budgetair, maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerend (mengatur), maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

c. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
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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.

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.

Menurut Mardiasmo (2013:7) menurut lembaga pemungutannya pajak

dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut ole 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.

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

dibagi menjadi 3 sistem, yaitu :
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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.

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 adlah 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

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
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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.

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.
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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 seua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masig-masing orang. Untuk mengukur

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : unsur objektif dan

unsur subjektif.

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

a. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapaun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap

besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang
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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 ila jumlah yang dikenai

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

Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan 0

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 tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.
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2.3 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.

Menurut John Hutagaol (2007) mengungkapkan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya

penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi

Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil,

penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.
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Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi kepatuhan

formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat diidentifikasi dari

kepatuhan dalam penyampaian surat kepatuhan. Apabila wajib pajak telah

melaporkan surat pemberitahuan, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan

formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Wajib pajak

yang memenuhi kewajiban material adalah wajib pajak yang mengisi dengan

jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir yang ditentukan. Batas

akhir pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan untuk

pelaporan SPT Tahunan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya untuk orang

pribadi dan bulan April tahun berikutnya untuk wajib pajak badan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting, mengingat

sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assesment System. Dalam hal ini Self

Assesment System, wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban

perpajakannya.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat diambil

kesimpulan bahwasanya seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah

menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah

menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila ia telah selesai melaporkan SPT,

dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



27

2.4 Sanksi Denda

Sanksi denda disini sebagai variabel independen (X1). Undang-undang

dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang

diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang

dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya,

demikian halnya untuk hukum pajak.

Menurut Andrian Sutedi (2011), sanksi adalah hukuman negatif kepada

orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara

membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga

dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang

melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi

denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak

yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk

melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi

denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas

dalam penelitian ini.

2.5 Pemahaman Akuntansi Pajak

Pemahaman akuntansi pajak disini menjadi variabel independen (X2).

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

Bahasa Indonsia memiliki arti pandai atau mengerti benar. Sedangkan
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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

keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan

digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sri Ernawati (2011), laporan fiskal dapat disusun berdasarkan

Undang-Undang pajak dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan

tujuan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komerial, maka laba yang

dihasilkan menurut kedua sumber informasi laporan keuangan tersebut juga

berbeda. Untuk itu apabila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi

komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya jumlah pajak

terutang. Apabila terjadi perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial dengan

akuntansi fiskal maka Undang-Undang perpajakan harus menjadi prioritas utama
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untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak

yang bersangkutan.

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 danharus

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.

Menurut pendapat Johar Arifin (2007) dalam lydia. Pemahaman akuntansi

pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak

akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan

pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam

beberapa kelompok besar munurut karakteristik ekomoninya. Unsur yang

berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban

dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam

perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

2.6 Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013

Hammer dan Organ (Bashori, 2014) menyatakan bahwa persepsi adalah

“The process bywhich people organize, interpret, experience, and process cues or



30

material (inputs) received from the external envinronment”. Persepsi yang

dimaksud oleh Hammer dan Organ tersebut adalah sebuah proses dimana

seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat

atau materi yang diterima dari lingkungan luar.

Bashori (2014) dari semua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

pemahaman atas persepsi yang disampaikan oleh Hammer dan Organ, Walgito

serta Robbins dan Judge memberikan arti bahwa persepsi merupakan suatu proses

dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah

sesuatu yang konkret ataupun abstrak yang diterima dari lingkungan eksternal

yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Disisi lain, menunjukkan

bahwa dalam proses persepsi dipastikan menggunakan alat indera sehingga

mampu melakukan proses perseptual.

Arfan Ikhsan Lubis (2011) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara

bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta

manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif

terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara

pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut

Arfan Ikhsan Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh

jenis atau bentuk stimulus (rangsangan) tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik

individu yang merespon stimulus tersebut.

Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses

kognitif dan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masing
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individu. Arfan Ikhsan Lubis (2011: 94) merumuskan beberapa Faktor yang

mempengaruhi persepsi seorang individu sebagai berikut :

a. Faktor pada pemresepsi, yaitu terkait faktor internal orang yang

bersangkutan yang meliputi sikap, motif, kepentingan, dan pengalaman.

b. Faktor dalam situasi, merupakan faktor yang dipengaruhi kondisi eksternal

meliputi waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial.

c. Faktor pada target, yaitu merupakan tujuan yang meliputi adanya

perubahan, latar belakang, kedekatan, dan ukuran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No.

46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. Peraturan

ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan

maksimal per 1 Januari 2014.Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang

memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.Oleh

karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan

mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang

terutang.

Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek

pajak peraturan ini sebagai berikut :
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a. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang

bersifat final.

b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk

bentuk usaha tetap; dan

2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

c. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik

yang menetap maupun tidak menetap; dan

2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

d. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
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2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut Vina (2015), selain untuk memberikan kemudahan,

pemberlakuan peraturan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih

rendah. Secara ringkas PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan,

kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan

kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT

dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum

dalam pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan wajib pajak tidak diwajibkan

melaporkan SPT Masa apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi

NTPN tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan

keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1%. Harapannya adalah

kepatuhan yang diharapkan oleh DJP.

Berdasarkan uraian tersebut, persepsi Wajib Pajak dalam penelitian ini

didefinisikan sebagai cara pandang Wajib Pajak atas kebijakan PP No 46 Tahun

2013 di Indonesia baik terkait isi peraturan maupun pelaksanaannya.

2.7 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
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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 :

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 :

ُموَن  ِ َوَال بِاْلیَْوِم اْآلِخِر َوَال یَُحرِّ َّ قَاتِلُوا الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِا
ُ َوَرُسولُھُ َوَال  َم هللاَّ َما َحرَّ

تَّٰى یُْعطُوا یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب حَ 
اْلِجْزیَةَ َعْن یٍَد َوھُْم َصاِغُرون
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan  RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah 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.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian
Variabel

Penelitian
Hasil

Penelitian
Perbedaan
Penelitian

Persamaan
Penelitian

Anisa
Nirmala

Santi
(2012)

Analisis Pengaruh
Kesadaran Perpajakan,
Sikap Rasional,
Lingkungan, Sanksi
Denda dan Sikap
Fiskus Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi Empiris
Pada WPOP di
Wilayah KPP Pratama
Semarang)

Variabel X :
Kesadaran
Perpajakan, Sikap
Rasional,
Lingkungan,
Sanksi Denda, dan
Sikap Fiskus
Variabel Y :
Kepatuhan Wajib
Pajak

Sanksi denda
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan
wajib pajak

Lokasi
Penelitian,
Objek.

Variabel
Sanksi
Denda (X),
Variabel
Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y)

Lydia
(2015)

Pengaruh pemahaman
Akuntasi Pajak da
Penerapan Sistem
Administrasi
Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan
Perpajakan (Survei
pada Wajib Pajak
Badan di KPP Madya
Bandung)

Variabel X :
Pemahaman
Akuntansi Pajak
dan Penerapan
Administrasi
Perpajakan
Modern
Variabel Y :
Kepatuhan
Perpajakan

Pemahaman
akuntansi
pajak
memberikan
efek yang
rendah
terhadap
kepatuhan
perpajakan

Lokasi
Penelitian

Variabel
Pemahaman
Akuntansi
Pajak (X),
Variabel
Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y)

Sri
Ernawati,
Mellyana

Pengaruh Pemahaman
Akuntansi Pajak
Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan

Variabel X :
Pemahaman
Akuntansi Pajak
Variabel Y :

Pemahaman
akuntansi
pajak
memberikan

Lokasi
Penelitian

Variabel
Pemahaman
Akuntansi
Pajak (X),
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Wijaya
(2011)

Usaha Dibidang
Perdagangan Dikantor
Pelayanan Pajak
Pratama Banjarmasin

Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

efek yang
signifikan
terhadap
kepatuhan
wajib pajak
badan usaha
dibidang
perdagangan

Variabel
Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y)

Vina
Rosella
(2015)

Pengaruh Persepsi
Atas PP Nomor 46
Tahun 2013 Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak

Variabel X :
Persepsi PP
Nomor 46 Tahun
2013
Variabel Y :
Kepatuhan Wajib
Pajak

Persepsi PP
Nomor 46
Tahun 2013
berpengaruh
positif
terhadap
kepatuhan
wajib pajak

Lokasi
Penelitian

Variabel
Persepsi PP
Nomor 46
Tahun 2013
(X),
Variabel
Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y)

Zaen
Zulhaj

Imaniati
(2016)

Pengaruh Persepsi
Wajib Pajak Tentang
Penerapan PP Nomor
46 Tahun 2013,
Pemahaman
Perpajakan, dan Sanksi
Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
di Kota Yogyakarta

Variabel X :
Persepsi Wajib
Pajak Tentang
Penerapan PP
Nomor 46 Tahun
2013, Pemahaman
Perpajakan, dan
Sanksi Perpajakan
Variabel Y :
Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM

Persepsi
penerapan PP
Nomor 46
Tahun 2013
dan sanksi
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan
wajib pajak
UMKM

Lokasi
Penelitian

Variabel
Persepsi PP
Nomor 46
Tahun 2013
(X),
Variabel
Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y)
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2.9 Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

H4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

: H1,H2,H3

: H4

2.10 Hipotesis

1. Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan,

dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar

peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda

adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara

membayar uang.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi

denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak

Sanksi Denda
(X1)

Pemahaman
Akuntansi Pajak

(X2)

Persepsi PP No.46
Tahun 2013

(X3)

Kepatuhan Wajib
Pajak

(Y)
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yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk

melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi

denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak.

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis pertama sebagai

berikut:

H1 : Sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di karenakan adanya perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dengan

akuntansi komerial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua sumber informasi

laporan keuangan tersebut juga berbeda.Untuk itu apabila menggunakan laporan

keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk

menghitung besarnya jumlah pajak terutang.Apabila terjadi perbedaan ketentuan

antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal maka Undang-Undang

perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk dipatuhi sehingga tidak

menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu

tujuan pemahaman akuntansi pajak adalah umtuk mempermudah dalam pengisian

SPT.

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis kedua adalah

sebagai berikut:

H2 : Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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3. Pengaruh Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Arfan Ikhsan Lubis (2011) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara

bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta

manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif

terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara

pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut

Arfan Ikhsan Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh

jenis atau bentuk stimulus (rangsangan) tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik

individu yang merespon stimulus tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No.

46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. Peraturan

ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan

maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang

memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh

karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan

mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang

terutang.

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis ketiga sebagai

berikut :
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H3 : Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Denda, Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Persepsi PP Nomor

46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas, maka di ajukan hipotesis keempat

sebagai berikut :

H4 : Sanksi denda, pemahaman akuntansi pajak, dan persepsi PP Nomor 46

Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


