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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1   Landasan Teori 

2.1.1  Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

a. Teori Kepentingan 

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang 

harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, 

sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan 

kepada mereka (Siti Resmi, 2014:6). 

b. Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

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

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

 Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

 Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi (Mardiasmo, 2011:3-4). 
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c. Teori Bakti 

Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini 

mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk 

memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya 

persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang 

menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain (Siti Resmi, 2014:6). 

d. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk 

rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2011:3-

4). 

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

2.1.2.1  Administrasi Perpajakan 

Menurut Ensiklopedi perpajakan, administrasi perpajakan yaitu cara-cara 

atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Harahap, 2004). Peran dari 

administrasi perpajakan yaitu mengupayakan merealisasikan peraturan perpajakan 

dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN yang disesuaikan dengan 

kondisi terkini dan pengalaman di Negara berkembang dengan menerapkan 

kebijakan perpajakan yang adil dan efisien.  

Administrasi perpajakan berhubungan erat dengan perilaku pembayar 

pajak untuk memilih patuh membayar pajak atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan 
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reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

pembayar pajak dan mengurangi atau menghapus perilaku yang mendorong 

ketidakpatuhan pembayar pajak. 

Adapun delapan karakteristik administrasi perpajakan yang baik yaitu: 

pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan pendapatan Negara. 

Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan. Ketiga, 

dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan 

menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi 

kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta 

hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 

Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 

Keenam, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Ketujuh, memberikan dukungan 

terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang sehat masyarakat Wajib Pajak. 

Kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat 

(Gunadi, 2003). 

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan 

dibuatkan aturan main yang jelas guna melaksanakan tugas dan fungsi dari 

pelaksana modernisasi administrasi perpajakan. Adapun tugas dan fungsi antara 

lain: 

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan 

prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia 

2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur 

administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya 
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3. Modernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mempengaruhi wajib pajak dan administrasi perpajakan. 

Modernisasi kelembagaan dalam hal ini telah disatukannya kantor 

pemeriksa dan kantor pajak bumi dan bangunan menjadi Kantor Pelayanan Pajak, 

di mana struktur organisasinya dibuatkan jelas jenjang tugas dan wewenangnya. 

Sistem prosedur dibuatkan dan disesuaikan dengan kondisi administrasi 

perpajakan yang modern sekarang ini. Sumber daya manusia pun ditata 

sedemikian rupa, sehingga tugas yang jelas. 

Setelah dikeluarkannya Undang-undang perpajakan yang terbaru yang 

merupakan satu paket perubahan Undang-undang perpajakan (yaitu UU KUP, UU 

PPh dan sebentar lagi akan disetujui DPR UU PPN dan PPnBM), maka mau tidak 

mau akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

menindaklanjuti atas keluarnya paket UU perpajakan tersebut. Namun, yang perlu 

diingat bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku tersebut sebaiknya turunan dari UU perpajakan tersebut dibuatkan 

sederhana, efektif dan cepat dikeluarkan. Misalnya dalam satu pasal UU KUP 

disebutkan bahwa untuk teknis pelaksanaan pasal tersebut, maka akan dikeluarkan 

peraturan pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan, maka peraturan-

peraturan tersebut harus cepat keluar, karena implementasi pelaksanaan UU 

perpajakan tersebut dapat terlaksana dengan cepat. 

Modernisasi teknologi terus-menerus dilakukan perbaikan dan perubahan 

guna memudahkan masyarakat dan Wajib Pajak serta Direktorat Jenderal Pajak 

dalam melakukan tindak lanjut atas modernisasi perpajakan ini. 
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Sesuai dengan konsep modernisasi perpajakan yang telah disusun dan 

diterapkan, namun dalam perjalanannya, konsep yang ada masih terus 

dikembangkan dengan masukan (input) dari berbagai pihak yang dipandang dapat 

memperbaiki dan menyempurnakan konsep yang ada. Sehingga konsep 

modernisasi perpajakan adalah konsep yang dinamis (Fidel, 2010:53). 

2.1.2.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau 

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan 

sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, 2004) dalam 

Ghania (2010). Adapun tujuan dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: 

1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

2) Untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan 

akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari 

pajak setiap saat bisa diketahui. 

3) Untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan 

pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak maupun kepada 

Wajib Pajak (Gunadi, 2003). 

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang dibandingkan 

beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan 

pelaporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan 

yang baik sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Sistem administrasi 
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perpajakan yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah 

merupakan kewajiban di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ada nuansa 

tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan 

reformasi perpajakan itu sendiri. Apalagi gambaran umum dari instansi 

pemerintah hingga saat ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan 

masyarakat, terlebih lagi dengan kesan dan pola kerja modern dalam melayani 

masyarakat. 

Suatu hal penting lainnya lagi, bahwa pengelolaan pajak memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi 

pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan 

umum, dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukkan dengan berbagai 

upaya yang dilakukan yang pada akhirnya bagaimana masyarakat agar mau 

membayar pajak, di tengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang 

diperoleh membayar pajak sendiri. 

Konsep modernisasi perpajakan di Indonesia berbeda dengan negara-

negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep pelayanan yang prima, adanya 

pengawasan yang insentif, dan dikaitkan dengan pelaksanaan good governance. 

Konsep modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terus-

menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarananya (perangkat keras dan 

perangkat lunak) hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. 

Hal ini sangat terasa ketika Wajib Pajak datang Ke Kantor Pelayanan 

Pajak ketika Wajib Pajak melakukan pelaporan perpajakan, di mana telah terdapat 
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modernisasi. Ambil contoh kecil yaitu telah digabungnya Kantor Pelayanan Pajak 

PBB menjadi satu kesatuan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya, serta 

tidak adanya lagi Kantor Pemeriksa yang khusus melakukan pemeriksaan, namun 

semuanya sudah menjadi satu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya. 

Kita lihat sekarang ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan 

dengan cara e-registration, e-filing, e-spt dan sebagainya, yang semuanya untuk 

memudahkan wajib pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya kepada negara. Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem 

administrasi perpajakan modern sekarang ini, namun kekurangan tersebut dari 

waktu ke waktu secara terus-menerus dilakukan perubahan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. 

Namun, diharapkan kepada masyarakat dan Wajib Pajak, dengan sistem 

administrasi perpajakan modern ini tentunya pelaporan perpajakan sekarang ini 

dapat memanfaatkannya lebih taat bila dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, di mana ketaatan tersebut disesuaikan dengan peraturan daan 

ketentuan yang telah dibuat untuk administrasi perpajakan modern ini (Fidel, 

2010:52). 

2.1.3 Kualitas Pelayanan  

Menurut Boediono (2003:60) Definisi pelayanan pajak adalah suatu 

proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. 
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Menurut Aryobimo (2012:19) dalam Caroko (2016) “persepsi wajib 

pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Kualitas interaksi: bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan 

pelayanan pajak kepada wajib pajak sehinggawajib pajak puas terhadap 

pelayanannya.  

2. Kualitas lingkungan: bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor 

pajak sendiri dalam melayani wajib pajak.  

3. Hasil kualitas pelayanan: Pelayanan dari fiskus dapat memberikan 

kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus 

akan baik sehingga dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.  

Dari uraian diatas dapat dikatakan jika kualitas interaksi, lingkungan 

serta hail kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak sudah baik 

maka hal tersebut dapat memberikan persepsi positif terhadap pajak yang 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. 

Menurut Kotler (2002:83) dalam skripsi-manajemen.blogspot.co.id,  

definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan 

pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat 

terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya 
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pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta 

pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan 

makna, orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari 

beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun 

hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan.  

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam 

hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa 

yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan 

yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk 

kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan 

cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata 

mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 

harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan 

antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian 

ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. 

Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, 

mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada 

perusahaan agar dapat terus hidup. 



20 
 

2.1.4 Penyelewengan Pajak 

Kata penyelewengan pajak berasal dari kata seleweng. Menurut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia seleweng didefinisikan sebagai menyimpang dari jalan 

yang benar (dalam arti kiasan seperti menyimpang dari tujuan atau maksud, tidak 

menurut perintah, dan menyalahi aturan). Sedangkan, menurut KBBI 

penyelewengan adalah proses atau cara perbuatan menyeleweng, penyimpangan, 

pengkhianatan, dan penyalahgunaan. Orang yang melakukan penyelewengan 

disebut penyeleweng. 

Menurut Irawan (2013:3) Didalam dunia perpajakan Indonesia, orang 

yang melakukan penyelewengan pajak disebut mafia pajak. Jadi, Penyelewengan 

pajak adalah sikap, cara, proses menyimpang atau penyalahgunaan dana yang 

digunakan oleh mafia pajak terhadap dana pajak yang dibayar oleh wajib 

pajak.Terjadinya penyelewengan pajak disebabkan oleh lemahnya sistem dalam 

perpajakan. Terdapat beberapa kasus mafia pajak yang terungkap di Indonesia 

seperti kasus Gayus Tambunan, kasus Dhana Widiyatmika, dan kasus-kasus 

lainnya. 

Menurut Marsuki (2011) dalam Andriani (2016) mengatakan ada 

beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap maraknya mafia pajak di 

Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

• Karena lemahnya pemahaman tentang pemahaman mafia. 

• Lemahnya ketegasan pihak yang seharusnya memberikan perlindungan 

kepada obyek dan subyek eksploitasi para mafia itu sendiri. 
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• Tidak ada upaya menangkap dan memberantas mafia yang telah 

melakukan kejahatan di bidang apapun.  

• Adanya perlindungan di balik layar kepada para mafia oleh penguasa 

yang merasa mampu melindungi mafia dan organisasinya.  

• Terjadinya proses demoralisasi mental dan integritas petugas yang 

seharusnya menegakan peraturan dan perundangan secara murni dan 

konsekuen.    

Dengan adanya penyelewengan pajak tentunya dapat mengurangi 

penerimaan negara dari sektor perpajakan sehingga menghambat pembangunan 

infrastuktur. Jika tidak ada penyelewengan- penyelewengan yang dilakukan oleh 

aparat pajak, maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar 

pajak. Hal ini karena pajak yang mereka bayarkan tersebut benar-benar digunakan 

untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. 

2.1.5 Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan  

2.1.5.1  Motivasi  

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki 

individu, karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melakukan 

suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah, pesimis, dan tidak 

terdorong untuk beraktivitas. Pentingnya motivasi tidak hanya dalam tingkatan 

individu, namun juga dalam tingkatan organisasional. Organisasi membutuhkan 

orang-orang yang memiliki motivasi tinggi untuk dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal dan untuk pengembangan organisasi. Motivasi juga diyakini dapat 
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menimbulkan etos kerja yang pada akhirnya akan mendorong persaingan atau 

kompetisi yang positif (Akbari, 2010:25) dalam Andriani (2016). 

Motivasi juga diartikan sebagai kondisi yang memberikan dorongan dari 

dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan, 

dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian motivasi ialah sebagai pemberi daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala hal upaya untuk 

mencari kepuasan (Hasibuan, 2005). 

Pengertian motivasi tersebut adalah pengertian motivasi dalam lingkup 

manajemen. Ketika motivasi dikaitkan dengan lingkup perpajakan dalam hal 

motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, maka motivasi dapat dikatakan 

sebagai suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia yang 

dikembangkan sendiri, seperti kesadaran individu menjadi warga negara yang 

patuh dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan sejumlah 

kekuatan luar, seperti perkembangan sistem dan penerapan perpajakan yang 

meningkat atau semakin memburuk yang dapat mempengaruhi hasil tindakan 

yang dilakukan (kepatuhan) para wajib pajak secara positif atau negatif  ̧hal mana 

tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. 

Ketika hasil tindakan yang dilakukan positif, maka tercerminlah wajib pajak yang 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti adanya motivasi yang 

besar dan positif dari dirinya untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, ketika 

hasil tindakan yang dilakukan negatif, maka tercerminlah wajib pajak yang tidak 
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membayarkan pajaknya yang berarti rendahnya motivasi yang ada di dalam 

dirinya untuk membayar pajak sesuai kewajiban yang dimiliki sebagai warga 

negara yang baik. 

Problem motivasi yang berhubungan dengan perpajakan adalah 

bagaimana cara merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki 

kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran 

pembangunan ekonomi di suatu Negara. Tujuan teori motivasi adalah 

memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, 

perilaku, dan kinerja. Motivasilah penyebab perilaku. Andaikan perilaku tersebut 

efektif dan baik, maka akibatnya adalah berupa kinerja yang tinggi. Perilaku pada 

dasarnya berorientasi pada tujuan, dengan kata lain perilaku kita umumnya 

dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perilaku 

disebabkan atau dipengaruhi oleh upaya manusia untuk mencapai suatu kondisi 

hidup tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Tujuan masing-masing objek yang 

memotivasi bersifat statik dalam arti bahwa ia terus-menerus memotivasi 

sekalipun hal tersebut telah tercapai (Winardi, 2002). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintah 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memotivasi 

wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan 

pengadaan public goods and service dan membuat mereka merasa penting dalam 

pelaksanaan pembangunan. Apabila masyarakat telah memiliki motivasi yang 

tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka pembangunan di Indonesia 
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dapat terlaksana secara optimal demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera. 

2.1.5.2   Kewajiban Perpajakan 

Dalam hubungannya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib 

pajak, maka kewajiban perpajakan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 

pemenuhan kewajiban hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Waluyo 

dan Wirawan (2005:13) dalam Andriani (2016) mendefinisikan hal itu sebagai 

berikut “Hukum pajak materiil adalah memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang 

dikenakan pajak (objek-objek), siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek), 

berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya 

utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sedangkan 

hukum pajak formal memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum 

pajak materiil menjadi kenyataan.”  

Hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007 adalah: 

a. Hak-hak Wajib Pajak: 

• Mengajukan surat keberatan dan banding; 

• Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan 

permohonan penundaan pemasukan SPT; 

• Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

• Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta 

pembetulan surat ketetapan yang salah; 
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• Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

b. Kewajiban Wajib Pajak: 

• Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); 

• Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; 

• Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), mengisinya dengan 

benar dan memasukkanya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas 

waktu yang telah ditetapkan; 

• Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan; 

c. Jika diperiksa, wajib: 

• Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, 

atau objek yang terutang pajak; 

• Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna 

memperlancar pemeriksaan; 

• Memberikan keterangan yang diperlukan. 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan 

menjadi empat hal penting yang menjadi kewajiban wajib pajak, yaitu 

melaksanakan Self Assessment System, melaksanakan pembukuan, membantu 

kelancaran dalam hal dilakukan pemeriksaan dan melaksanakan setoran massa. 
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2.1.6 Pandangan Islam Mengenai Pajak 

Pajak dalam Islam disebut Dharibah (beban), karena pajak merupakan 

kewajiban tambahan bagi kaum muslimin setelah zakat, sehingga dalam 

penerapannya akan dirasakan sebagai beban atau pikulan. 

Sebagaimana tertuang dalam At-taubah ayat 29 : 

 ُ َم ٱَّللَّ ُهوَن َها َحزَّ ِ َوََل بِٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِز َوََل يَُحزِّ تِلُو۟ا ٱلَِّذيَن ََل يُْؤِهنُوَن بِٱَّللَّ  قََٰ

َب َحتَّىَٰ ٱْلِجْزيَةَ  يُْعطُوا۟ َوَرُسولُهُۥ َوََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِهَن ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِكتََٰ  

ِغُزونَ   َعن يٍَد َوهُْن َصَٰ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak  

(pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al 

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At Taubah ayat 29) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh sistem administrasi 

perpajakan modern, kinerja pelayaanan dan penyelewengan pajak terhadap 

motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku.. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel dan metode analisis yang 

berbeda. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan dan 

kontribusi tambahan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan pihak KPP untuk 

meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. 
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Tabel II.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kinerja pelayanan dan 

penyelewengan pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Tabel II.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

No

. 

Nama 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Rini dan 

Sartika 

(2009) 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Spiritual, 

Kinerja 

Pelayanan 

Pajak dan  

Ketegasan 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

Dalam 

Memenuhi 

Kewajiban 

Perpajakan 
 

Variabel 

dependen: 

Motivasi wajib 

pajak 

 

Variabel 

Independen : 

• Kecerdasan 

spiritual 

• Kinerja 

pelayanan pajak 

• Ketegasan sanksi 

perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Tidak 

berpengaruh 

• Berpengaruh 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel motivasi 

wajib pajak  

 

Perbedaan: 

Menggunakan 

variabel sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern, kualitas 

pelayanan dan  

penyelewengan 

pajak 

2. Nurul 

Ghania 

(2010) 

Analisis 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Spiritual, 

Kinerja 

Pelayanan 

Perpajakan, 

dan 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

Variabel 

dependen: 

• Motivasi Wajib 

Pajak 

 

Variabel 

Independen: 

• Kecerdasan 

spiritual 

• Kinerja 

pelayanan 

perpajakan 

 

• Modernisasi 

sistem 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan serta 

motivasi wajib 

pajak 

 

 

 

 

Perbedaan: 

Menambahkan 
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Dalam 

Memenuhi 

kewajiban 

perpajakannya 

(Studi di 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak Kanwil 

Jakarta 

Selatan). 

administrasi 

perpajakan  

variabel kualitas 

pelayanan dan    

Penyelewengan 

pajak 

3. Daulat 

Freddy 

(2013) 

Pengaruh 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

dalam 

Memenuhi 

Kewajiban 

Pajak (Studi di 

kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Jakarta Kramat 

Jati) 

Variabel 

dependen: 

• Motivasi Wajib 

Pajak dalam 

Memenuhi 

Kewajiban Pajak 

•  

Variabel 

Independen: 

• Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern 

• Kualitas 

Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

 

 

• Berpengaruh 

 
 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern, kualitas 

pelayanan serta 

motivasi wajib 

pajak 

 

Perbedaan: 

Menambahkan 

satu variabel yaitu 

penyelewengan 

pajak 

4. Chandra 

Irawan 

(2013) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Wajib Pajak 

Tentang 

Peraturan 

Perpajakan, 

Penyelewenga

n Pajak, Dan 

Persepsi Wajib 

Pajak Atas 

Kinerja 

Pelayanan 

Perpajakan 

Terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

Dalam 

Variabel 

dependen: 

• Motivasi Wajib 

Pajak 

 

Variabel 

Independen: 

• Pengetahuan 

wajib pajak 

tentang peraturan 

perpajakan 

• Penyelewengan 

pajak 

• Persepsi wajib 

pajak atas kinerja 

pelayanan 

perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

 
 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

penyelewengan 

pajak serta 

motivasi wajib 

pajak 

 

Perbedaan: 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

wajib pajak 

tentang peraturan 

perpajakan dan 

persepsi wajib 
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Memenuhi 

Kewajiban 

Perpajakan. 

 

 

pajak atas kinerja 

pelayanan 

perpajakan 

5.  Hanna 

Rizkiawati 

(2014) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Penyelewenga

n Pajak dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Fiskus 

Terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

Dalam 

Membayar 

Pajak 

Variabel 

dependen: 

Motivasi Wajib 

Pajak 

 

 

Variabel 

independen: 

• Pengetahuan 

perpajakan 

• Penyeleweng

an pajak 

• Kualitas 

pelayanan 

fiskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Tidak 

berpengaruh 

• Berpengaruh 

 

 

 

 

 
  

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

penyelewengan 

pajak dan kualitas 

pelayanan fiskus 

serta motivasi 

wajib pajak 

 

Perbedaan: 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

perpajakan  

6.  Bayu 

Caroko 

dkk 

(2015) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Kualitas 

Pelayanan 

Pajak dan 

Sanksi Pajak 

terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

dalam 

Membayar 

Pajak 

Variabel 

dependen: 

Motivasi Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi dalam 

Membayar Pajak 

 

 

Variabel 

independen: 

• Pengetahuan 

perpajakan 

• Kualitas 

Pelayanan 

Pajak 

• Sanksi Pajak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

• Berpengaruh 

 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Kualitas 

pelayanan pajak 

 

 

 

 

Perbedaan: 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

perpajakaan dan 

sanksi pajak 

7. Devi 

Andriani 

(2015) 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Spiritual, 

Kinerja 

Variabel 

dependen: 

Motivasi Wajib 

Pajak dalam 

 

 

 

 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

penyelewengan 
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Pelayanan 

Perpajakan, 

Ketegasan 

Sanksi 

Perpajakan 

dan 

Penyelewenga

n Pajak 

terhadap 

Motivasi 

Wajib Pajak 

dalam 

Memenuhi 

Kewajiban 

Perpajakan 

(Studi Empiris 

Pada Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di KPP 

Pratama 

Pekanbaru 

Tampan) 

Memenuhi 

Kewajiban 

Perpajakan 

 

 

Variabel 

independen: 

 Kecerdasan 

spiritual 

 Kinerja 
pelayanan 

perpajakan  

• Ketegasan 

sanksi 

perpajakan 

• Penyeleweng

an pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

 

• Berpengaruh 

• Berpengaruh 

 

pajak serta 

motivasi wajib 

pajak 

 

 

 

Perbedaan: 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

kecerdasan 

spiritual, kinerja 

pelayanan 

perpajakan dan 

ketegasan sanksi 

perpajakan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

2.3.1  Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Motivasi 

Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan 

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau 

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan 

sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, 2004) dalam 

Ghania (2010). 

Penelitian Daulat Freddy (2013) menunjukkan bahwa sistem administrasi 

perpajakan modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini konsisten dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Nurul Ghania (2010) yang menunjukkan bahwa sistem 

administrasi perpajakan modern juga memiliki pengaruh yang signifikan tehadap 

motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dengan demikian, maka penulis berhipotesa: 

H1: Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. 

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam 

Memenuhi Kewajiban Perpajakan 

Menurut Kotler (2002:83) dalam skripsi-manajemen.blogspot.co.id, 

kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

guna memenuhi harapan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan 

yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Penelitian Daulat Freddy (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dengan demikian, maka penulis berhipotesa: 

H2: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Motivasi Wajib 

Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan 

2.3.3 Pengaruh Penyelewengan Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak 

dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan 

Menurut Irawan (2013:3) Penyelewengan pajak adalah sikap, cara, 

proses menyimpang atau penyalahgunaan dana yang digunakan oleh mafia pajak 

terhadap dana pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Terjadinya penyelewengan 

pajak disebabkan oleh lemahnya sistem dalam perpajakan. Terdapat beberapa 

kasus mafia pajak yang terungkap di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan, 

kasus Dhana Widiyatmika, dan kasus-kasus lainnya. 

Penelitian Chandra Irawan (2013) menunjukkan bahwa penyelewengan 

pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa penyelewengan pajak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dengan demikian, maka penulis berhipotesa: 

H3: Penyelewengan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Motivasi Wajib 

Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. 
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Motivasi Wajib Pajak 
Dalam Memenuhi 

Kewajiban Perpajakan 

(Y) 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

Penyelewengan Pajak 

(X3) 

2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan Hipotesis diatas, maka model penelitian ini 

adalah: 

Gambar II.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

  

     Variabel Independen          Variabel Dependen 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern 

(X1) 

 


