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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang olehorang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, (www.dpr.go.id).

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan

gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya

berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam

definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan

yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Achmad Tjahjono,

2000: 3)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari

sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum.
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2. Dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada

kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara

kesejahteraan umum.

3. Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani (Waluyo, 2002)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan

tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

4. Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000:3)

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk

“public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public

investment”.

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapat jasa

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
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2.1.2 Unsur pajak

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau

unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2002):

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

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

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

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

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara.

Namun, terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah

pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan dijelaskan mengenai

masing-masing fungsi pajak tersebut (Achmad Tjahjono, 2000):

1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang

ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan

negara dan digunakan untuk pengeluaran pengeluaran negara baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
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2. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Fungsi Regularend)

Di samping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas

negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur

tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan

pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.Pada fungsi mengatur,

pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan

negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2.1.4 Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, antara lain:

1. Menurut Golongannya

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

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:

Pajak Penghasilan.

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

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
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3. Menurut Lembaga Pemungutnya

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan), dan Bea Materai.

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

atas:

1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di

Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Achmad Tjahjono dalam bukunya Perpajakan (2000), mengemukakan

bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus

dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus

(dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2. Self Assesment System
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Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada

wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus

aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan

pengawasan.

3. With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.2 Kepatuhan Wajib pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau

patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiatmanto (1999)

sebagaimana dikutip dalam Ratriana Dyah Safri (2013) kepatuhan adalah motivasi

seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai

dengan aturan yang ditetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) sebagaimana dikutip dalam penelitian

Mir’atusholihah (2014), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan

diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai

kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Norman D. Nowak
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sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam

situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian

Artiningsih (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Perpajakan.Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban

penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu

jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan.Dalam arti

perhitungan dan penyetoran pajak telah benar.

2.2.2 Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003

Tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak dikatakan patuh apabila:
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1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2

(dua) tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari

3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak

berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:

a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak.

b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit

harus:

a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report).

b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.
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2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penelitiannya, Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan ada

beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap Sistem Self Assessment

Penerapan sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia

dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan aparatur pajak (fiskus).

Sistem ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak,

kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan

sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami peraturan

perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman

tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami.

2. Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur

perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi

pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk

memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik,

lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar

pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan
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dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar

pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan

adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan

perundang-undangan dalam perpajakan.Selain tingkat pemahaman yang

berbeda, tingkat pendidikan juga berdampak pada masih banyaknya wajib

pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau

melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tidak cukup hanya

sampai distu saja, dampak lain terkait dengan tingkat pendidikan yaitu adanya

peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya

dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai sistem

perpajakan.

4. Tingkat Penghasilan

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan.Kemampuan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya

penghasilan yang diterima oleh masingmasing wajib pajak. Selain itu, tingkat

penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat

pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan
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dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap

wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian

sanksi perpajakan kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi

perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan berupa sanksi administrasi

dan sanksi pidana.

2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu

(2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi

tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessmentsystem yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui eregister (media elektronik

online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
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Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak

terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan

memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan

jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit

pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak

dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai

jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib

pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.

b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah

maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau e-payment.

4. Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di

dalam melaporakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak

yang sebenarnya terutang.Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan

pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak

ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan

Siti Kurnia Rahayu, 2006: 83-84).
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2.3 Pemahaman Peraturan

2.3.1 Pengertian Pemahaman Peraturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses,

perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Dimas

Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman

adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses

dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah

suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan

dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk

melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan

sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan

maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan Adiasa,

2013).

2.3.2 Indikator Pemahaman Peraturan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) terdapat beberapa indikator wajib

pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian

mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu

diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang

memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan

kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat

mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan

serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata

cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak,

Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara

pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment dalam

pemungutan pajaknya.Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk

mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya

(pajak.go.id).Menurut Valentina Sri (2006: 9) self assessment system adalah

sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib

pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak

terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran

sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara.Tujuan utama melalui adanya sistem

self assessment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur

melaporkan usahanya.



31

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011: 6).

Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan

Negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran

mengalami keseimbangan.

b. Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011: 6).Fungsi ini

mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan tertentu (pajak.go.id).

2.4 Omzet penjualan

2.4.1 Pengertian Omzet Penjualan

Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu

selama masa jual (Tim penyusun kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa

1990:626).Penjualan menurut Sutamto dalam Fitrianingsih (2004:38) penjualan

adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang

kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang memerlukan dengan uang

menurut harga yang ditentukan atas keputusan bersama.
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan omzet penjualan adalah

banyaknya barang yang diterima pembeli dengan jumlah uang yang diserahkan

kepada penjual sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.4.2 Faktor-faktor yang MempengaruhiPenjualan

Menurut Swasta (2000:122) faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kondisi dan kemampuan penjual

Penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat

berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.Untuk itu penjual harus

memahami beberapa hal yaitu jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan,

harga produk dan syarat penjualan.

2. Kondisi pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran

dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan.Adapun

faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasar,

kelompok pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya, dan keinginan

serta kebutuhannya.

3. Modal

Modal merupakan penunjang bagi terlaksananya kegiatan penjualan.

4. Kondisi organisasi perusahaan

Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu

atau ahli di bidang penjualan, sedangkan dalam perusahaan kecil biasanya
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masalah penjualan masih ditangani oleh orang yang juga melaksanakan

fungsi-fungsi lain.

5. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan antara lain adalah

periklanan, kampanye, discount, dan pemberian hadiah.

2.4.3 Tujuan Penjualan

Menurut Swasta (2000:123), bagi perusahaan pada umumnya penjualan

mempunyai tiga tujuan yaitu:

1. Mencapai volume penjualan tertentu

2. Mendapatkan laba tertentu.

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

2.4.4 Faktor-faktor Penyebab Penurunan Omzet Penjualan

Pertumbuhan usaha dari masing-masing masyarakat tidak selalu sama

karena adanya perbedaan faktor yang mendasari, misalnya faktor ekonomi, sosial,

politik, kultural maupun sejarah. Lingkungan mayarakat yang sedang

berkembang, sektor usaha sering menghadapi situasi rumit karena banyaknya

keterbatasan dan hambatan untuk tumbuh sesuai kondisi tradisional yang sering

dialami masyarakat pada umumnya yang sedang berkembang (As’ad, 2000: 148).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu bisnis yang ada disekitar

bisnis tersebut yaitu yang disebut lingkungan usaha, diantaranya faktor internal

terdiri dari: tenaga kerja, peralatan dan mesin-mesin, permodalan, bahan baku,

sistem informasi dan administrasi, dan faktor eksternal terdiri dari: keadaan alam,
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perekonomian, pendidikan dan teknologi, sosial dan budaya, pemasok, pelanggan,

pesaing (Rachmawati, 2009: 11).

Swastha (1999:121) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya omzet dibagi menjadi dua faktor yaitu: (1) faktor

internal (faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan) diantaranya:

kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan,

kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan perusahaan serta kebijaksanaan

untuk memilih perantara yang digunakan, (2) Faktor eksternal (faktor yang tidak

dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan) diantaranya: perkembangan ekonomi

dan perdagangan baik nasional maupun internasional, kebijakan pemerintah di

bidang ekonomi, perdagangan dan moneter dan suasana persaingan pasar.

Nitisemito (1994:196) mengemukakan bahwa faktor penyebab turunnya

omzet penjualan meliputi dua faktor yaitu: (1) fakor intern (turunnya omzet

penjualan dapat terjadi karena kesalahan perusahaan itu sendiri) yang dibagi

kedalam beberapa bagian antara lain: kualitas produk turun, service yang

diberikan bertambah jelek, sering kosongnya persediaan barang, penurunan

komisi penjualan yang diberikan, pengetatan terhadap piutang yang diberikan,

turunnya kegiatan salesmen, penurunan kegiatan sales promotion dan penetapan

harga jual yang tinggi, (2) faktor ekstern (turunnya omzet penjualan dapat terjadi

diluar kekuasaan perusahaan itu sendiri) yang di bagi kedalam beberapa bagian:

perubahan selera konsumen, munculnya saingan baru, munculnya barang

pengganti, pengaruh faktor psycologis, perubahan atau tindakan baru dalam

kebijaksanaan pemerintah, adanya tindakan dari pesaing.
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Forsyth (1990:24) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi turunnya penjualan meliputi: (1) faktor internal yaitu sebab yang

terjadi karena perusahaan itu sendiri yang meliputi penurunan promosi penjualan,

penurunan komisi penjualan, turunnya kegiatan salesman, turunnya jumlah

saluran distribusi, pengetatan terhadap piutang yang diberikan, (2) faktor eksternal

yaitu sebab yang terjadi karena pihak lain yang meliputi perubahan kebijakan

pemerintah, bencana alam, perubahan pola konsumen, munculnya saingan baru,

munculnya pengganti.

2.4.5 Indikator Omset Penjualan

Pemaparan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan omzet penjualan

di atas, secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan sebagai

indikator omzet penjualan dikategorikan menjadi faktor intern meliputi kualitas

barang, persediaan bahan baku, teknologi dan faktor ektern yang meliputi selera

konsumen, barang pengganti (subsitusi), persaingan, pemasok (supplier) dengan

penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Nitisemito (1994:196) menyatakan, faktor intern adalah faktor-faktor

yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam. Faktor-faktor intern

penyebab penurunan omzet penjualan antara lain:

a. Kualitas barang

Widjaja (2000: 1-3) mengemukakan, kualitas adalah kesesuaian

atau kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku ataupun

dapat memuaskan keinginan, kebutuhan dan pengharapan pelanggan
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dengan biaya yang kompetitif. Kualitas produk adalah krusial untuk

memenangkan peperangan dan hanya terjamin apabila departemen

inspeksi dapat mengendalikan proses produksi.

Apabila suatu barang mutunya menurun, maka akan segera

berpaling kepada barang lain yang lebih baik mutunya, dan sementara itu

mereka pun dengan sendirinya akan menyebarluaskan berita buruk itu

kepada orang lain, jika pengendalian mutu barang tidak segera diatasi

maka akan terjadi penurunan omzet penjualan. Dalam hal ini kualitas

makanan yang bagus berdasarkan bahan baku yang digunakan dalam

membuat makanan.

b. Persediaan bahan baku

Setiap restoran akan memerlukan persediaan bahan baku.

Tersedianya persediaan bahan baku maka restoran dapat melakukan

proses membuat makanan sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen.

Persediaan merupakan salah satu aktiva lancar berupa barang dagang

yang siap dijual dalam kegiatan pokok (operasional) perusahaan. Sofjan

Assauri (2004: 169) menyatakan, persediaan adalah suatu aktiva yang

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual

dalam satu periode usaha yang normal atau persediaan barang baku yang

menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Rangkuti

(2004:1) menyatakan, persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu

periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam
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pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang

menunggu penggunaannya pada suatu proses produksi.

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian besar

produk jadi, bahan baku yang diolah dapat diperoleh dari pembelian

lokal, impor atau hasil pengolahan sendiri (Masiyal Kholmi, 2003: 29).

Mulyadi (2005:275) mengemukakan bahan baku adalah bahan yang

memebentuk bagian menyeluruh. Prawirosentono (2001: 61)

menyatakan, bahan baku adalah bahan utama dari suatu produk atau

barang. Bahan baku meliputi semua barang dan bahan yang dimiliki

perusahaan dan digunakan untuk proses produksi (Wibowo, 2002: 38).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

persediaan bahan baku adalah persediaan dari barang-barang berwujud

yang digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat diperoleh dari

sumber-sumber alam ataupun dibeli dari suplier atau perusahaan yang

menghasilkan bahan baku bagi restoran yang menggunakannya.

Adapun jenis-jenis bahan baku menurut Adisaputro dan Asri

(2003: 185) terdiri dari :

1) Bahan baku langsung

Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang

merupakan bagian daripada barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang

dikeluarkan untuk membeli bahan mentah langsung ini mempunyai

hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang

dihasilkan.
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2) Bahan baku tidak langsung

Bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut

berperanan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung

tampak pada barang jadi yang dihasilkan.

c. Pelayanan

Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal

pemberian kepuasaan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang

baik dapat memberikan kepuasaan yang baik pula bagi pelanggannya,

sehingga pelanggan dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaanya

oleh pihak restoran.Pelayanan juga memiliki peranan penting dalam

meraih omzet penjualan restoran. Pelayanan yang bagus dan baik dapat

menarik perhatian pelanggan sehinga pelanggan akan merasa kondusif.

Situasi ini dapat membuat pelanggan akan berulang-ulang membeli

makanan yang dijual oleh restoran. Sebaliknya apabila pelayanan yang

diberikan oleh suatu restoran itu buruk, makan pelanggan akan merasa

tidak nyaman untuk membeli makanan yang dijual oleh restoran. Hal ini

dapat membuat omzet restoran menurun.

2. Faktor Eksternal

Nitisemito (1994:9-29) mengemukakan faktor ekstern adalah faktor-

faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari luar. Faktor-faktor

ekstern penyebab penurunan omzet penjualan antara lain:
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a. Selera Konsumen

Dalam manajemen pemasaran, konsumen sering diartikan dengan

pelanggan, pasar, permintaan, permintaan pasar, pembeli dan sebagainya.

Selain itu konsumen juga dapat diasumsikan mudah tertarik dengan

sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya sehari-hari.

Sedangkan selera diartikan sebagai minat atau keinginan, sehingga selera

konsumen dapat diartikan sebagai minat atau keinginan konsumen untuk

membeli suatu produk, dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, konsumen biasanya menghendaki harga makanan

yang murah dan porsi yang banyak namun tetap dengan rasa yang enak.

Dalam hal ini, restoran harus menemukan tentang keinginan apa yang

diinginkan konsumen. Konsumen yang dituju merupakan individual-

individual yang harus dilayani oleh pelayan restoran dengan memuaskan

mereka, sehingga pasar potensialnya akan menjadi lebih besar, selain itu

menjaga selera konsumen sangat penting dengan meciptakan inovasi dan

kreasi baru, dikarenakan selera konsumen dapat berubah setiap saat.

b. Barang pengganti (subtitusi)

Barang pengganti adalah barang yang dapat berperan sebagai

pengganti barang lain. Contoh: restoran ayam penyet memiliki menu

utama ayam penyet, namun apabila menu utama ayam penyet habis dapat

diganti dengan barang pengganti lain seperi ikan atau bebek bakar.

barang pengganti ini sangat penting untuk kelanjutan penjualan.
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c. Persaingan

Menjalankan suatu usaha tidak akan lepas dari yang namanya

persaingan, karena persaingan sudah menjadi bagian di dalam

pelaksanaan perekonomian yang khususnya dalam melakukan

pemasaran, sehingga menjadi hal yang yang mau tidak mau harus

dilakukan dalam mejalankan usaha perusahaan. Persaingan adalah

keadaan dimana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan

memperlihatkan keunggulannya masing-masing, dengan atau tanpa

terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya (Kotler,

2002). Persaingan akan terjadi pada beberapa kelompok pesaing yang

tidak hanya pada produk atau jasa sejenis, dapat pada produk atau jasa

substitusi maupun persaingan pada hulu dan hilir (Porter, 2007).

Persaingan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif

dari persaingan adalah pelaku usaha menekan harga menjadi lebih rendah

dengan cara melakukan efisiensi dan formula lainnya supaya pelaku

usaha tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen dibanding

pesaingnya, pelaku usaha selalu berlomba untuk melakukan inovasi dan

menciptakan produk baru demi terus menjaga pangsa pasar, pelaku usaha

terus melakukan pelayanan-pelayanan kepada konsumen lebih baik

dibanding pesaing-pesaingnya.

Dampak negatif dari persaingan adalah persaingan memerlukan

biaya-biaya lebih dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak ada dalam

sistem monopoli, persaingan menimbulkan lebih banyak pengorbanan
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dengan keuntungan yang lebih rendah dibanding dengan monopoli, maka

dari itu banyak pelaku usaha yang ingin meniadakan adanya persaingan

karena dengan menghilangkan persaingan memungkinkan pelaku usaha

untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Adapun

persaingan restoran di Duri dalam penelitian ini adalah persaingan

dengan restoran-restoran lain yang terus melakukan inovasi baru dan

kreasinya pun lebih bagus.

d. Pemasok (supplier)

Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan usaha baku,

tenaga kerja, keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain,

terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan

perusahaan. Ketergantungan perusahaan pada pemasok adalah

pentingnya produk pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari

sumber lain sebagai pengganti. Ketergantungan pemasok pada

perusahaan adalah suatu tingkat dimana perusahaan pembeli sebagai

pelanggan bagi pemasok dan sulitnya menjual produk kepada pembeli

lain dan semakin banyak permintaan pasar, pemasok harus cepat tanggap

dalam menanganinya, serta harga bahan baku harus disesuaikan dengan

modal yang ada, sehingga hubungan antara investor sangat erat juga demi

kelancaran proses produksi.
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2.5 Kualitas Pelayanan

2.5.1 Pengertian Kualitas Pelayanan

Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih

(2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,

memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip

dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib

pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu,

pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas

pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang

dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Emielia

Mareta, 2014).Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (tax service)

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib

pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan

minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan
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petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal

yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014).

2.5.2 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Parasuraman et al (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012)

mengemukakan 5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu:

1. Keandalan (Reliability)

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti

yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan

pelanggan yang  tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk

semua orang dan tanpa kesalahan.

2. Ketanggapan (Responsiveness)

Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan

pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan,

pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan. Daya tanggap

dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu untuk dilayani,

jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau perhatian mereka terhadap

masalah-masalah yang ada, juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan untuk

melayani kebutuhan pelanggan.

3. Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya,

kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa percaya

pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan,
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kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari

bahaya risiko atau keragu-raguan.

4. Empati (Emphaty)

Empati merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan

kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan

pelanggan.Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat penting

bagi perusahaan mereka.

5. Bukti Langsung (Tangible)

Bukti langsung, didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik,

peralatan, personal, dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili

pelayanan secara fisik atau memberikan image pelayanan yang akan

digunakan oleh penguna untuk mengevaluasi kualitas.

2.6 Sanksi Perpajakan

2.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 1997: 42).

Menurut Resmi (2008) sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Bayu

Caroko (2015), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan.Sehingga apabila terjadi pelanggaran
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maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-

Undang Perpajakan.Sebagaiamana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan

sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk

mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar

mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak

dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud

yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan

menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010 dalam

Bayu Caroko, 2015).

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang

untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang

seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-

Undang tidak dilanggar. Jatmiko (2006) dalam Siti Masruroh (2013) mengatakan

bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma

perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya.

2.6.2 Macam-macam Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak,

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Dalam pelaksanaannya, seorang wajib

pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Achmad

Tjahjono, 2000: 109).
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1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak

memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran

terhadap aturan perpajakan yang berlaku.Sanksi administrasi berupa

pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau

kenaikan.

a) Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Tabel II.1
Sanksi Bunga

Masalah Pasal Cara

membayar/menagih

1. Pembetulan sendiri (SPT Tahunan

dan SPT Masa) tetapi belum

2. Dari penelitian rutin:

a. PPh pasal 25 tidak atau kurang

bayar

b. PPh pasal 21, 23, 25, dan 26

serta PPn yang terlambat dibayar

c. SKPKB, STP, SKPLB,

tidak/kurang atau terlambat bayar

d. SPT salah tulis atau salah hitung

3. Dilakukan pemeriksaan, pajak

kurang dibayar (maksimal 24 bulan)

4. Pajak diangsur/ditunda, SKP, SKKP,

STP

5. SPT Tahunan (PPh) ditunda, pajak

kurang bayar

8(2)

14(1)

19

19

14

13(1)

19(2)

19(3)

SSP

SSP/STP

SSP/STP

SSP/STP*)

SSP/STP

SSP/SKP

SSP/STP

SSP/STP

*) Keputusan Menteri Keuangan No.608/KMK.04/1994 7 (tujuh) hari setelah

tanggal jatuh tempo ditegur, tidak dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
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b) Sanksi berupa denda administrasi

Tabel II.2
Sanksi Denda Administrasi

Masalah Pasal Cara membayar/ menagih

1. Tidak/terlambatmemasukkan/men

yampaikan:

a. SPT Masa

b. SPT Tahunan

2. Pembetulan sendiri SPT Tahunan

atau SPT Masa tetapi belum

dilakukan penyidikan

3. Khusus untuk PPN: Tidak

melaporkan usaha

a. Tidakmembuat/mengisi

faktur

b. Melanggar larangan

membuat faktur

(pengusaha yang tidak

dikukuhkan)

7

8(2)

3(4)

13(8)

14(2)

STP ditambah

Rp50.000,00Rp100.000,00

SSP (ditambah 200%)

STP/SKPKB (ditambah 2%

dari Dasar Pengenaan Pajak)

c) Sanksi kenaikan berupa 50% dan 100%

Tabel II.3

Sanksi kenaikan 50% dan 100%

Masalah Pasal Cara membayar/

menagih

1. Dikeluarkan SKPKB dengan

penghitungan secara jabatan:

a. Tidak memasukkan SPT 13(1)b SKPKB
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SPT Tahunan (PPh Pasal 29)

SPT Masa (PPh Pasal 21,23,26,dan

PPN)

b. Tidak menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud pasal 29

c. Tidak memperlihatkan dokumen,

tidak memberi keterangan, tidak

memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud

pasal 29

2. Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan

data baru, data semula yang belum

terungkap setelah wajib pajak dikeluarkan

SKPKB

3. Khusus PPN: Dikeluarkan SPPKB karena

pemeriksaan, dimana PKP tidak

seharusnya:

a. mengkompensasi selisih lebih

b. menghitung tarif 0% diberi

restitusi pajak

13(1)d

13(1)d

15

13(1)c

+50%

+100%

SKPKB50% PPh

Ps.29 100% PPh

Ps.21,23,26 dan

PPN

SKPKB

50% PPh Ps.29

100%

PPh Ps.21,23,26

dan PPN

SKPKBT

+100%

SKPKB

+100%

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam

sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:

43).

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak

ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang
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melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang

bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang

bersifat pelanggaran.Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak

ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar

norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda

pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana

sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan

kemerdekaan.Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.Ancaman

pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya

kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zain (2008) sebagaimana dikutip dalam penelitian Suryo

Wibowo Pusponegoro (2013) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat

diukur dengan:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-

Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban pajaknya.
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2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk

mendidik wajib pajak.

Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana

untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai

sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya

sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau

pelanggaran yang sama.

3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa

toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa

toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan

menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

2.7 Defenisi Operasional

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari interprestasi ganda

dari variabel yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-

masing variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi defenisi operasional pada

penelitian ini adalah:

Tabel II.4
Defenisi Operasional

Variabel Defenisi Dimensi/indikator

Pemahaman Peraturan Suatu proses dimana
wajib pajak mengerti dan
memahami tentang
peraturan dan undan-
undan serta tata cara
perpajakan dan
menerapkannya untuk
kegiatan perpajakan

1. Pengetahuan mengenai
ketentuan umum dan tata
cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai
sistem perpajakan di
Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai
fungsi perpajaka.
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seperti membayar pajak,
melaporkan SPT, dan
sebagainya. (Nirawan,
2015)

Omzet Banyaknya barang yang
diterima pembeli dengan
jumlah uang yang
diterima penjual yang
sesuai dengan
kesepakatan bersama.
(Swasta, 2000)

1. Faktor internal
(kualitas barang,
persediaan bahan baku,
pelayanan).
2. Faktor eksternal (
selera konsumen, barang
pengganti, persaingan)

Kualitas pelayanan suatu upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan
konsumen serta ketepatan
penyampaiannya dalam
mengimbangi harapan
konsumen. (Tjiptono,
2007)

1. Keadilan
2. Ketanggapan
3. Jaminan
4. Empati
5. Bukti Langsung

Sanksi Imbalan atas kesalahan
atau pelangggaran yang
pernah dilakukan atau
sebagai alat pencegah
agar wajib pajak tidak
melanggar norma
perpajakan. (Resmi, 2008
dalam Bayu 2015)

1. Sanksi Perpajakan
yang dikenakan bagi
pelanggar aturan pajak
cukup berat.
2. Pengenaan sanksi
pajak yang cukup berat
merupakan salah satu
sarana untuk mendidik
wajib pajak
3. Sanksi pajak harus
dikenakan kepada
pelanggarnya tanpa
toleransi

Kepatuhan wajib pajak Suatu keadaan dimana
wajib pajak patuh dan
mempunyai kesadara
dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.
(Muliari, 2011 dalam
Miratusholihah 2014)

1. Kepatuhan wajib pajak
dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk
menyetorkan kembali
Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam
menghitung dan
membayar pajak
terhutang
4. Kepatuhan dalam
Pelaporan dan
pembayaran tunggakan
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2.8 Menurut Pandangan Islam

Dalam istilah arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra atau Al-maks atau

juga biasa disebut Adh-dharibah yang artimyapungutan yang ditarik dari rakyat

olrh para penarik pajak atau juga bias disebut Al-kharaj biasa digunakan untuk

pumgutan-pumgutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa Pajak adalah suatu pembayaran yang

dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan

dalam hal penyelengaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah sebagian harta dengan

persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk

diserahkan kepada yang berhak menerimany, dengan persyaratan tertentu.

Perpajaka yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib

ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan

diberbagai bidang dan sector kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara

lebih luas, seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi,

pertahanan, dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan

bersama.

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak ditetapkan

Negara, disamping penunaian kewajiaban zakat, antara lain solidaritas sosial

tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam

kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimahbinti Qayis,
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Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar

zakat”.

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah : 29

ُ َوَرُسولُُھ َوَال َیدِ َقاِتلُو َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوَال ِباْلَیْوِم اْآلِخِر َوَال ُیَحرِّ َّ یُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِبا

ٰى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم َصاِغُرونَ ِمنَ  الَِّذیَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ

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 (QS. At-Taubah: 29).”

Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari

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

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi

kaum muslimin ( terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban

menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

Zakat adalah salah satu rukun islam, karena itu status hukumnya adalah

wajib, sama dengan rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Quran dan Hadist

berikut ini:

َعلِیمٌ  َسِمیعٌ   ُ َوهللاَّ  ◌ۗ لَھُمْ  َسَكنٌ  َصَالتَكَ  إِنَّ   ◌ۖ َعلَْیِھمْ  َوَصلِّ  بِھَا یِھمْ  َوتَُزكِّ تُطَھُِّرھُمْ  َصَدقَةً  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  ُخذْ 

Artimya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka..

sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Penyayang.

Zakat itu dapat meredam murka Allah sebagai mana disebtkan dalam

hadist:
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Sedekah itu dapat meredamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati

yang Jelek”. (HR. Tarmidzi no. 664)

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu sebagai

berikut:

Tabel II.5
Penelitian Terdahulu

NO NAMA
(TAHUN)

JUDUL VARIABEL
(X)

VARIABEL
(Y)

HASIL

1 Siti
Masrurah
dan
Zulaikha
(2013)

Pengaruh
Kemanfaat
an NPWP,
Pemahama
n Wajib
Pajak,
Kualitas
Pelayanan,
dan Sanksi
Perpajakan
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak

X1 :
Kemanfaatan
NPWP
X2 :
Pemahaman
Wajib Pajak
X3 : Kualitas
Pelayanan
X4 : Sanksi
Perpajakn

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak

Pemahaman wajib
pajak secara parsial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan
kemanfaatan NPWP,
kualitas pelayanan, dan
sanksi perpajakan
secara parsial tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak.

2 Akromi
Khairina
Akbar
(2014)

Pengaruh
Tingkat
Kepuasan
Pelayanan,
Pemahama
n
Perpajakan
, Keadilan
Perpajakan
, Sanksi
Perpajakan
dan
Kesadaran
Perpajakan
Terhadap
Tingkat
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi

X1 : Tingkat
Kepuasan
Pelayanan
X2 :
Pemahaman
Perpajakan
X3 : Keadilan
Perpajakan
X4 :  Sanksi
Perpajakan
X5 :
Kesadaran
Perpajakan

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang
Pribadi

Tingkat kepuasan
pelayanan, pemahaman
perpajakan, keadilan
perpajakan, sanksi
perpajakan,
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan kesadaran
perpajakan tidak
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

3 I Gede
Putu
Pranadata
(2014)

Pengaruh
Pemahama
n Wajib
Pajak,

X1 :
Pemahaman
Wajib Pajak
X2 : Kualitas

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang

Pemahaman wajib
pajak tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
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Kualitas
Pelayanan
Perpajakan
, dan
Pelaksanaa
n Sanksi
Pajak,
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi

Pelayanan
Perpajakan
X3 :
Pelaksanaan
Sanksi Pajak

Pribadi kepatuhan wajib pajak
orang pribadi,
sedangkan kualitas
pelayanan perpajakan
dan pelaksanaan sanksi
pajak berpengaruh
secara signifikan
terhadap kepatuhan
wajib pajak orang
pribadi.

4 Rino
Hamdani
(2015)

Pengaruh
Sanksi
Perpajakan
, Norma
Subyektif,
dan
Pelayanan
Fiskus
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi

X1 : Sanksi
Perpajakan
X2 : Norma
Subyektif
X3 : Pelayanan
Fsikus

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang
Pribadi

Sanksi perpajakan,
norma subyektif,
pelayanan fiskus
berpengaruh secara
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
orang pribadi

5 Gusmayen
ny Yonelsa
(2016)

Pengaruh
Kesadaran
Wajib
Pajak,
Sanksi
Perpajakan
, dan
Lingkunga
n Wajib
Pajak
Berada
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi

X1 :
Kesadaran
Wajib Pajak
X2 : Sanksi
Perpajakan
X3 :
Lingkungan
Wajib Pajak

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang
Pribadi

Secara simultan
kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan, dan
lingkungan wajib pajak
berada secara bersama-
sama berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
orang pribadi

6 Nerissa
Arviana
dan Arja
Sadjiarto
(2014)

Pemahama
n
Peraturan,
Omset,
Pemeriksa
an, Sanksi,
Relasi
Sosial, dan
Persaingan
Usaha
Terhadap

X1 :
Pemahaman
Peraturan
X2 : Omset
X3 :
Pemeriksaan
X4 : Sanksi
X5 : Relasi
Sosial
X6:
Persaingan

Y :
Kepatuhan
Wajib Pajak
Restoran

Secara parsial
pemahaman peraturan,
omset, dan sanksi
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak restoran
sedangkan
pemeriksaan, relasi
sosial dan persaingan
usaha  tidak
berpengaruh terhadap
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Kepatuhan
Wajib
Pajak
Restoran

K

Usaha kepatuhan wajib pajak
restoran

Sumber : Peneliti Terdahulu

2.10 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen (X)

adalah pemahaman peraturan (X1), omzet (X2), kualitas pelayanan (X3), dan

sanksi (X4)

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Pemahaman
Peraturan

(X1)

Omzet

(X2)

Kualitas Pelayanan

(X3)

Kepatuhan Wajib
Pajak

(Y)

Sanksi

(X4)
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2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Restoran

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses

dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia

adalah sistem self assessment.Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya

diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan

pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya

penerapan sistem pemungutan self assessment ini.Adanya ketidakpahaman wajib

pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak

patuh.Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak

tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

restoran.Hal ini didukung oleh penelitian Siti dan Zulaikha (2013) dan penelitian

Akromi (2014) yang menyatakan hubungan positif antara pemahaman peraturan

terhadap kepatuhan wajib pajak.Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini

adalah sebagai berikut.

H1 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran.

2.11.2 Pengaruh Omzet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Omzet penjualan adalah banyaknya barang yang diterima pembeli dengan

jumlah uang yang diserahkan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan

bersama.Menurut Syafiqurrahman dan Sunarta (2016) salah satu faktor yang
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mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran adalah omset usaha karena wajib

pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor.Salah

satu faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di

Kabupaten Sleman adalah kecenderungan wajib pajak tidak ingin membayar pajak

dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak menyembunyikan omset

penjualannya (Cakti, 2013). Oleh karena itu, omzet diduga akan berpengaruh

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran apabila melaporkan

jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima,

semakin baik omset yang diterima maka akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak restoran secara nyata. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

Nerrisa dan Arja (2014) yang menunjukkan bahwa omset berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif antara omset terhadap kepatuhan wajib

pajak restoran.

2.11.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Restoran

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau

melebihi harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono,

2007).Adanya pelayanan yang baik dari instansi pajak bersangkutan dapat
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menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik

perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala

macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah

melaksanakan kewajibannya membayar pajak, seperti menyediakan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan wajib pajak, atau yang paling penting yaitu adanya

aparatur pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan

transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri.

Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi

merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan dapat

mendorong sikap patuh pajak dalam diri wajib pajak.Hal ini yang menjadi dasar

adanya dugaan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.Hal ini didukung oleh penelitian I Gede (2014) yang menyatakan

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadapt kepatuhan

wajib pajak. Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran

2.11.4 Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Sanksi merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah

dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang

dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin

berat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu

sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi
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kewajiban perpajakannya.Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang

tidak memenuhi kewajibannya.Dengan demikian, maka diperlukan pemberian

sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara

tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih

memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu,

sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Rino (2015) dan Gusmayeni (2016) yang

menyatakan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis

penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi terhadap kepatuhan wajib

pajak restoran

2.11.5 Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omzet, Kualitas Pelayanan, dan

Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis ini menguji secara bersama (simultan) variabel pemahaman

peraturan (X1), variabel omzet (X2), variabel kualitas pelayanan (X3), variabel

sanksi (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Dalam

melakukan analisis dengan lebih dari dua variabel independen, pengujian ini

diperlukan untuk mengetahui pengaruh keempat variabel independen secara

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan adalah

sebagai berikut:
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H5 :Pemahaman peraturan, omzet, kualitas pelayanan dan sanksi

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

restoran.


