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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Icuk, Amin 

(2014:2) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

Adapun menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) adalah kewajiban 

dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara 

berdasar undang - undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan 

negara (publik). 

 Menurut Soemitro dalam Supramono (2010:25) pengertian pajak adalah 

sebagai berikut: 

 Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat 

imbalan yang secara langsung dapat ditujukan, yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau 

pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. 

 Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 
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bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

2.2 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak 

Adapun pengertian pemahaman akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para 

ahli sebagai berikut: 

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). 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 menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, 18 kewajiban dan 

ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 

perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”. 

Menurut Nur Hidayat (2013;68) yang diambil dari Undang-undang 

perpajakan mengunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). 

Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. 

Pengertian pembukan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 

telah diuraikan terdapat beberapa pengertian. 
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Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2008) mengungkapkan bahwa: “setiap 

badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung 

pajaknya, pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana 

wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan benar bagi badan 

usaha. Sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui jumlah besaran pajak 

terutangnya.  

2.2.1 Konsep Pemahaman Akuntansi 

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun 

biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang 

sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan 

dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi 

karena: 

1. Metode penyusutan  

2. Penerapan metode 

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut: 

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan 

sebagaimana telah   diatur dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2000 tentang pajak penghasilan: 

1. Metode garis lurus (straight line methode) atau metode saldo menurun 

(decline balance methode) untuk aktiva tetap berwujud bukan 

bangunan. 

2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.  
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Dalam penerapan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuan, 

Wajib Pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang 

dalam pembukuannya yaitu rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau First In 

First Out (FIFO) dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya (Pasal 28 ayat (5) UU 

PPh). 

Ketika wajib pajak dihadapkan kepada satu kewajiban perpajakan melalui 

pelaporan SPT, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 

dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Hal yang perlu 

dilampirkan dalam SPT bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan harus 

dilampiri atau lengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 

rugi sertra keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak. 

2.2.2 Indikator Pemahaman Akuntansi 

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2007:218) indikator 

Pemahaman akuntansi pajak adalah : 

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP(Ketetapan Umum dan Tata 

cara Perpajakan) 

2. Memahami koreksi fiskal. 

3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan 

Adapun Penjelasan indikator pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar 

accrual basis atau cash basis yang terdiri dari catatan mengenai harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar. 

2. Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap 

merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang 

sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan 

pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial 

dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara. 

3. Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode 

garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan 

bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. 

Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan 

Average serta amortisasi aktiva tetap tak berwujud menggunakan 

metode garis lurus atau saldo menurun. 

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). 

 Menurut Resmi (2009:26), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas wajib pajak. 
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 Pengetian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo, (2009:24) 

adalah: “Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak 

sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban 

perpajakannya”. 

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem 

self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok 

wajib pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak 

yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk 

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2009:4). 

2.3.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP 

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak 

dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta 

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada 

petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, 

harus memiliki surat kuasa khusus. 

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data 

pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Tansuria, 2010:3): 
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1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha 

atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau 

paspor bagi orang asing. 

2) Untuk Wajib Pajak Badan 

a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari 

kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap. 

b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan. 

c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang 

asing sebagai penanggung jawab. 

3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:. 

a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara. 

b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara. 

4) Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong: 

a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation. 

b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang 

asing sebagai penanggung jawab. 

c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation. 

Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha 

tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilki NPWP Kantor 

Pusat/domisili suami. 
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2.3.2 Fungsi NPWP 

Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu: 

a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 

b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya. 

c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 

d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 

administrasi perpajakan. 

2.3.3 Format NPWP 

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib 

pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang 

pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya 

merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, 

dapat dijabarkan sebagai berikutnya (Tansuria, 2010:1): 

08  : identitas wajib pajak orang pribadi 

516.767  : nomor urut/nomor registrasi 

0  :cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan 

kesalahan NPWP 

823   : kode KPP  

000   : kode pusat/suami atau cabang/istri 
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NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib 

pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban 

dalam proses administrasi perpajakan. 

2.3.4 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri 

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak 

mendaftarkan diri untuk memporoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-

undang nomor 28 tahun 2007, adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang dengan sengaja : 

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau 

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak 

b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak. 

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap. 

e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29. 

f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 

atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya. 

g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 

memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain 
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h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 

secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (11);atau. 

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali 

menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung 

sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
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lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi 

yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan 

dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan 

dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1a) 

menjelaskan bahwa: 

1. Pasal 21 ayat (5a) 

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus 

menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tariff yang 

ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, 

besndaharawan) dan pekerja (karyawan, PNS) akan sama sama dirugikan 

kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena mekanisme 

pembayaran pajak Pasal 21 bagi swasta biasanya ditanggung oleh 

pemberi kerja, sedangkanbagi PNS, khusus denda Pasal 21 akibat tidak 

punya NPWP, pajaknya akan ditanggung oleh PNS itu sendiri. 

2. Pasal 22 ayat (3) 

Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemungut PPh pasal 22 harus 

menerapkan tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak 
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memiliki NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak 

yang dapat menunjukkan NPWP. 

3. Pasal 23 ayat (1a) 

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 23 harus menerapkan 

tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki 

NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat 

menunjukkan NPWP. 

2.4 Pengertian pemeriksaan  

 Asas perpajakan Indonesia menganut self-assessment, tetapi pemerintah 

melalui pemeriksaan pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 Menurut Waluyo (2012:370), mengacu pada Pasal 1 angka 25 

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa : 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

 Menurut Erly Suandy (2011:203) yang dimaksud dengan pemeriksaan 

adalah sebagai berikut : 

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 



24 
 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

 Untuk memberikan dasar hukum dan untuk memberikan rasa keadilan 

kepada Wajib Pajak dalam menghadapi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka 

ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak diubah dan disempurnakan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Ketentuan baru mengenai 

pemeriksaan pajak ini berlaku sejak 3 Mei 2011. Hal penting dalam perubahan 

peraturan ini adalah hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus diberikan kepada wajib pajak melalui Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya. Batas waktu 

tanggapan tertulis dari Wajib Pajak atas SPHP menjadi paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah diterima oleh Wajib Pajak. Perpanjangan jangka waktu penyampaian 

tanggapan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu berakhir. Selain itu, dalam rangka 

pembahasan akhir Wajib Pajak harus diberikan undangan tertulis yang berisi hari 

dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir tersebut. 

 Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga 

kepatuhan pajak akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai 

dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang menegaskan 

bahwa: “ pemeriksaan pajak wajib melakukan pembinaan kepada wajib pajak 
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dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

a. Jenis Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 

10/PJ.04/2009 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak , 

terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu: 

1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak   sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh 

Undang-undang KUP. 

2. Pemeriksaan berdasarkan risiko ( risk based audit ) yang selanjutnya 

disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang 

dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib 

Pajak. 

b. Ruang lingkup pemeriksaan 

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan 

periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan 

pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jennis pajak baik 
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satu atau beberapa Masa Pajak , Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam 

tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, 

pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2009 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari : 

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat 

kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas , tempat 

tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk tujuan 

menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain. Jangka wakut 

pelaksanaannya adalah 4 (empat ) bulan dan dapat diperpanjang 

menjadi 8 ( delapan ) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah 

Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan Kantor , yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor 

Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk 

tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka 

waktu pelaksanaannya adalah 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang 

menjadi paling lama 6 (enam ) bula yang dihitung sejak tanggal Surat 
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Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

2.5 Pajak dalam Perspektif Islam 

Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, 

berdasarkan pada ayat Al-Qur’an Surat At-Taubah : 29, yang berbunyi: 

 

 

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

pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan 

tunduk”. 

Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki 

dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan 

dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan 

kondisi keuangannya. 
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2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syariat 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

Dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. 

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah 

berpendapat:  “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum 

Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta”. 

Dalam definisi tersebut terangkum 5 (lima) unsur pokok yang merupakan 

unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu: 

Diwajibkan oleh Allah SWT, objeknya adalah harta (al-Mal), subjeknya kaum 

Muslim yang kaya (ghaniyyum), tujuannya untuk membiayai kebutuhan kaum 

muslim saja, dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus 

segera diatasi oleh Ulil Amri. 

2.5.2 Pajak Sebagai Ibadah 

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-

apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh 

Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk 

ibadah. 

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa 

yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan 
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(kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah 

SWT dan mendapat balasan (QS.Al-Zalzalah 99:7) : 

  

Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya. 

Pembayaran pajak dapat juga dibenarkan dalam syari’at Islam karena 

memiliki beberapa konsideran: 

1. Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesame 

umat manusia merupakan kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al- 

maidah ayat 2, artinya: "......Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran". 

2. Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas. 

3. Kaidah-kaidah Umum Hukum Syara', diantaranya Maslahah Mursalah. 

4. Kebutuhan untuk biaya jihad dengan segala kaitannya. 

Kerugian dibayar dengan keuntungan, yaitu ketika umat Islam membayar 

pajak, dia dapat merasakan hasil pajak tersebut lewat pembangunan dan 

keamanan. 

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 



30 
 

perpajakannya.Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi 

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang 

undangan perpajakan (Rini Khairiah:2009). 

Kepatuhan pajak menurut International Taxes Glossary adalah tingkatan 

yang menunjukkan wajib pajak patuh/ tidak patuh terhadap aturan pajak di 

negaranya serta mengemukakan bahwa kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-

karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi 

intensitas atau tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefenisikan 

sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk 

dilaksanakan. (Rini Khairiah: 2009 ). 

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor 

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan kembayaran pajak. Hal ini untuk 

memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh, 

pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi 

wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah 

Undang-undang N0.16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, dan KMK No.554/KMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 

tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang 

telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 
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1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 3 

(tiga) tahun terakhir; 

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

telahmemperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran; 

3. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam 

hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%; 

4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah; 

5. 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 (Fidel, 

2010: 53-54). 

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan 

wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah besar, karena 

pembayaran pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai 

wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih 

memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajaknya 

(Muhammad Rusjdi: 2008). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

TABEL II.1 

NO Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) Pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak badan 

Bahwasannya 

pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 

pajak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

2. Ade Saepudin (2013) Pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 

pajak terhadap 

Bahwasannya 

pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 
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kepatuhan wajib 

pajak badan 

(Survei Pada 

Wajib Pajak 

Badan PPh 

Berbentuk CV dan 

PT di Kota 

Tasikmalaya) 

pajak berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

3. Sumianto (2015) Pengaruh 

pemahaman 

akuntansi dan 

ketentuan 

perpajakan serta 

transparansi dalam 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi 

Bahwasannya 

pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

ketentuan 

perpajakan dan 

transparansi dalam 

pajak berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

4. Siti Masruroh (2013) Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP, 

Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP, 
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pemahaman wajib 

pajak dan 

pemeriksaan pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak OP di 

Kabupaten tegal 

pemahaman wajib 

pajak dan 

pemeriksaan pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak OP 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

5. Satria Pamber (2016) Pengaruh 

kepemilikan 

NPWP, 

pemeriksaan dan 

penagihan pajak 

terhadap 

penerimaan pajak 

Pengaruh 

kepemilikan 

NPWP, 

pemeriksaan dan 

penagihan pajak 

terhadap 

penerimaan pajak  

tidak berpengaruh 

signifikan 
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2.8 Model penelitian 

Didasari oleh uraian-uraian diatas terutama mengenai pentingnya 

kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian tantang 

pengaruh pemahamana akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan 

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama 

Bangkinang. 

 

Gambar II.1 

Variabel independen      Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis penelitian (research hypothetical) ini berkenaan dengan 

penelitian yang kita ajukan untuk memprediksi kemungkinan yang juga 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang kita ajukan. 

(Budi.2015.Hal.18). 

 

Kepatuhan wajib 

pajak(Y) 

 

Pemahamanakuntansi(X1) 

 

Kemilikan NPWP (X2) 

 

Pemeriksaan pajak (X3) 
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1. Pengaruh pemhaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak 

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. 

Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, 

karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang 

terutang secara tepat. Wajib pajak diwajibkan membuat pencatatan/pembukuan 

guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan 

pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam 

pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

H1: Pengaruh pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan   wajib pajak. 

2. Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) tentang pengaruh 

kepemilikan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dari hasil penelitian ini 

menunjukan bahwasannya kepemilikan NPWP itu akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. 

H2: Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Penelitian yang dilakukan dwi rahayu menjelaskan bahwasannya analisis 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak itu sangat 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan 

Dirjen Pajak yang cukup ketat dan tegas 

Dalam uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

H3: pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 


