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      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Rochmat Soemitro  2008:1). 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang 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. 

(S.I. Djajadiningrat 2008:1).Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan 

terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sema-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum  (N. J. Feldman  2008:2) . 

MenurutMardiasmo(2016:20),pajakadalah“kontribusiwajibkepada Negara 

yangterutangolehpribadiatau badanyangbersifatmemaksaberdasarkan Undang-

Undang, dengan  tidak  mendapatkan   imbalan  secara  langsung  dan digunakan 

untukkeperluanNegara bagisebesar-besarnya kemakmuranrakyat” 

Adapun menurut Djajadiningrat dalam Diana (2013:33) menyatakan 

bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
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kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Defenisi pajak menurut Undang-Undang perpajakan pasal 1 UU No.6 

Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 

2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang 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. Ciri-ciri yang  

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :  

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. 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat, bila terlalu 

tinggi,  masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu 
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rendah,maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. 

Menurut Sumarsan(2010:7),agar tidak menimbulkan masalah pemungutan pajak 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil. 

2. Pungutan pajak tidak menggangu perekonomian. 

3. Pemungutan pajak harus efisien. 

4. Sistem pemungutan pajak sederhana. 

2.1.1 Wajib Pajak 

 Pengertian wajib pajak menurut Pudyatmoko (2009:22) yaitu ”Wajib pajak 

merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat 

objektif adalah syarat yang berkenaan dengan sasaran pajak atau objek 

pajak.Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek 

pajak”. 

 Menurut Mardiasmo (2011:20) pengertian wajib pajak adalah ”Wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut”. 

 

2.1.2  Sistem Perpajakan  

Menurut Erly Suandy (2013) sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, 

yakni kebijakan perpajakan (Tax Policy), undang-undang pajak (Tax Law) dan 

administrasi perpajakan (Tax Administration). Sistem perpajakan merupakan 

metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib 
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pajak dapat mengalir kekas negara, sedangkan sistem pemungutan pajak yang 

digunakan di Indonesia merupakan Sistem Self Asessment. 

Sistem Self Asessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.. 

 

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menjelaskan 

bahwa: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah merupakan dokumen yang menjadi 

alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data 

yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang”. 

 

2.1.4  Fungsi SPT 

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:  
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1)  Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

2)  Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek 

pajak. 

 3)  Harta dan kewajiban. 

4)  Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau 

badan lain dalam 1(satu) masa pajak yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Diana, 2013:193). 

 

2.1.5 Pembagian Hukum Pajak 

Menurut Siti (2009:5) Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum 

pajak materil dan hukum pajak formil. 

1. Hukum Pajak Materil  

Hukum pajak meteril mengatur tentang timbulnya, besarnya 

dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah 

dan wajib pajak, termasuk dalam hukum pajak materil adalah 

peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan 

cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang 

memberi hak tagih utama kepada fiskus. 

2. Hukum Pajak Formil  

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai 

berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu 

kenyataan. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus 
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dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya 

dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara 

fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi 

aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Akan tetapi, 

lama kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib 

pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak 

fiskus. 

2.1.6  Jenis Pajak 

Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokan 

menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga 

pemungutnya.  

1) Menurut golongan  

Berdasarkan golongan pajak dikelompokan menjadi dua yaitu: 

pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak 

yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 

Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan 

pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lainatau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. 
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2)  Menurut sifat  

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang 

pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau 

pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya.Sedangkan pajak 

objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan 

pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. 

3) Menurut lembaga pemungutnya  

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokan menjadi dua, 

yaitu: Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak negara 

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya.Sedangkan pajak 

daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, 

Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 16 Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah terdiri 

dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
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Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

 

2.1.7 Subjek Pajak 

Menurut Abdul Rahman (2010:30) subjek pajak adalah orang yang dituju 

oleh UU untuk dikenakan pajak.Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012:33) yang 

menjadi subjek pajak antara lain:  

1) Orang Pribadi  

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak  

3) Badan  

4) Bentuk usaha tetap 

 

2.1.8  Objek Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun 

menurut Abdul Rahman (2010:30) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak 

dan dasar untuk menghitung pajak terutang. 
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2.2 Tingkat Pemahaman Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata 

paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan,  

mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang 

suatu hal).  

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan menurut 

Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan 

partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan Negara 

dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran 

yang merata baik material maupun spiritual. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman 

perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban 

perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi 

keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan 

kemakmuran. 

 

2.1.2  Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan 

Indikator tingkat pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengetahuan perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan 

menurut undang-undang no.16 tahun 2009 antara lain:  
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1.   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  

a)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 (1)  Pengertian NPWP Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok wajib 

pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib 

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas  

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

(2) Pendaftaran NPWP Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

menyatakan bahwa, setiap wajib pajak yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. Wajib mendaftarkan diri 

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

(3) Penghapusan NPWP Menurut Isroah (2012:14) penghapusan 

NPWP adalah menghapuskan NPWP dari tata usaha kantor 

pelayanan pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak setelah 

melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas 

permohonan penghapusan NPWP dalam jangka wakti 6 

(enam) bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 (dua 

belas) bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal 
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permohonan diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP 

oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan syarat:  

(a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib 

pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah 

tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

(b) Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau 

penggabungan usaha.  

(c) Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan 

usahanya di Indonesia  

(d) Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

b)   Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan  

Menurut Diana (2013:197) dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan surat 

pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh wajib 

pajak antara lain:  

(1)  Mengambil SPT formulir harus diambil sendiri di tempat 

yang ditentukan oleh dirjen pajak. 
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(2)  Mengisi setiap wajib pajak wajib mengisi surat 

pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka 

arab, satuan mata  uang rupiah dan menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat 

wajib pajak dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 (3)  Menandatangani SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, 

jelas dan harus ditandatangani oleh orang lain bukan WP, 

harus dilampiri surat kuasa khusus.  

(4)  Menyampaikan menyampaikan SPT yang telah diisi oleh 

wajib pajak dengan benar, jelas, dan lengkap yang telah 

ditandatangani, dan disampaikan pada Direktorat Jenderal 

Pajak.  

c)  Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak  

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana 

(2013:199) sebagai berikut:  

(1)  SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa 

pajak kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22, PPN, dan 

PPnBM yang dipungut oleh direktorat bea dan cukai yaitu 

secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir 

minggu berikutnya, dan SPT masa PPh pasal 22, PPN, 

PPnBM, yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 
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hari setelah masa pajak berakhir. Untuk WP dengan 

kriteria tertentu melaporkan  beberapa masa pajak dalam 

satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya 

masa pajak terakhir.  

(2)  SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 

tahun pajak.  

d)  Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT  

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT 

tahunan pajak penghasilan harus disertai dengan perhitungan 

sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan 

surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan 

pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum 

batas waktu penyampaian habis (Diana, 2013:203). Pengajuan 

perpanjangan waktu penyampaian SPT dengan syarat: 

 (1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk 

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.  

(2)  Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT 

tahunan.  

(3) Wajib pajak melampirkan surat pernyataan mengenai 

perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu 

tahun pajak.  



 26 

(4)  Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan 

pembayaran pajak terutang menurut perhitungan 

sementara.  

(5)  Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun 

pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT. 

 (6)  Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan 

PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.  

(7)  Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau 

batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan 

surat teguran.  

2)  Sistem Perpajakan di Indonesia  

Abdul Rahman (2010:22) menjelaskan bahwa Sistem 

perpajakan suatu Negara terdi dari 3 unsur yaitu: Tax Policy, Tax Law 

dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai 

metoda atau carabagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh 

wajib pajak, dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak 

antara lain:  

a) Official Assessment System  

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

pada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang harus dibayar (pajak yang terutang oleh sesorang).  

b) Semi Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan 

besarnya utang pajak.  
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c) Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,  

memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya 

utang pajak.  

d)  Witholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya 

pajak terutang. 

3. Fungsi Perpajakan  

Menurut Siti (2009:3) terdapat dua fungsi pajak, anatara lain:  

a) Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)  

Pajak sebagai fungsi budgetair adalah pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

b)  Fungsi regularend (pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi regularend adalah pajak sebagai 

alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

luar bidang keuangan. 

 4. Sanksi Perpajakan 

a)  Sanksi tidak mempunyai NPWP menurut Undang-undang No. 16 

tahun 2009 mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan 
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dinyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak 

mendaftarakan diri atau menyalahgunakan hak tanpa NPWP, 

pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan Negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 

enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit 

dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.  

b)  Sanksi keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan SPT Undang-

undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa apabila surat 

pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan surat 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 

(lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak 

pertambahan nilai, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat 

pemberitahuan masa lainnya dan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta 

rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan waib pajak badan, serta 

sebesar 42 Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat 

pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Undang-undang 

No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang 

membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenakan sanksi 
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administrasi berupa Bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah 

pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat 

pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

c)  Sanksi keterlambatan dan/atau tidak membayar pajak menurut 

undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan pasal 9 ayat 2a pembayaran atau penyetoran 

pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau 

penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% 

(dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

 

2.3 Penggunaane-filing 

2.3.1 Pengertian e-filing 

Menurut Fidel (2010: 56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT 

yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. E-filing dijelaskan oleh Gita 

(2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk 

orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal 

Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan 

internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan 

menunggu tanda terima secara manual. 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-88/PJ/2004 

tentang Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam pasal 1, 
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Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib pajak dapat menyampaikan 

Surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(Apllication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” 

Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(ASP) yaitu: 

1) Berbentuk badan.  

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu 

sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak 

melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba. 

2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). 

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah 

memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang 

dapat menyalurkan penyampaian SPT secara on-line yang real time. 

3)  Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha kena pajak perusahaan penyedia jasa aplikasi harus 

mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha kena 

pajak. 

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi 

harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

Menurut Gita (2010) e-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada 

persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak,  karena 

wajib pajak merekam sendiri SPT nya.E-filing bertujuan untuk mencapai 
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transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat 

memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena 

wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data 

SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi 

perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.E-filing 

juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan 

laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan 

pengarsipan laporan SPT. 

Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian 

SPT tahunan secara e-filing:  

1)  Mengajukan permohonan Eletronik Filing Identification Number (E-

FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas wajib pajak 

bagi pengguna e-filing.Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan 

melalui situs DJP atau KPP terdekat. 

2)  Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-filing paling lambat 30 hari 

setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak 

akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-

filing melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh wajib pajak, dan 

digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak 

dalam setiap proses e-filing. 

3)  Menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui 

situs DJP dengan cara:  
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a)  Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filling di situs DJP. E-SPT adalah 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir 

elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar 

manual SPT. 

b)  Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan 

dikirimkan melalui email atau SMS.  

c)  Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi. 

d)  Notifikasi status e-SPTakan diberikan kepada wajib pajak melalui 

email. Bukti Penerimaan E-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi 

Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP 

(NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).  

Sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan 

untuk:  

1)  Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 

1770S. SPT ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang 

sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja 

dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha 

dan/atau pekerjaan bebas. 

2)  Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 

1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber 

penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan 

jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam 
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puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya 

kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. 

(www.pajak.go.id) 

 

2.3.2 Penerapan Sistem E-Filing 

Pengertian penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filing 

merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk 

menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, 

penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang 

digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filing memiliki beberapa 

keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:  

1)  Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena 

memanfaatkan jaringan internet.  

2)  Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP 

tidak dipungut biaya.  

3)  Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem 

komputer.  

4) Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard.  

5)  Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat 

validasi pengisian SPT.  

6)  Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 
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7)  Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti 

potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, 

perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak, kawin, pisah harta 

dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran 

zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui 

Account representative. (www.pajak.go.id) 

 

2.3.3  Dasar Hukum e-filing 

Wajib pajak yang menggunakan sistem e-filing ini medapatkan 

perlindungan hukum.Direktorat jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada 

wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital 

yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan proses penyisipan status 

subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum 

yang benar. Dasar hukum mengenai e-filing ini antara lain: 

1)  Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata 

cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan. 

2)  Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata 

cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang 

pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-

filing melalui website direktorat jenderal pajak. (www.pajak.go.id). 
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2.3.4  Prosedur Penggunaan e-filing 

1)  Pengajuan permohonan untuk mendapatkan eFIN  

a) Wajib pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan eFIN (Electronic Filing Identification Number) yang 

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak 

terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan 

melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal pengusaha kena 

pajak disertai dengan fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena 

pajak.  

b)  Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui 

apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan 

alamat dalam database (masterfile) wajib pajak di Direktorat 

Jenderal Pajak  

c)  Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas 

permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh 

Electronic Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 

(dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.  

d)  Jika eFIN (Electronic Filing Identification Number) hilang, wajib 

pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan 

syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat keterangan terdaftar 

yang asli dan dalam hal pengusaha kena pajak harus menunjukkan 

Surat pengusaha kena pajak yang asli.  
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2)  Pendaftaran  

a)  Wajib pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar 

melalui penyedia jasa aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak.  

b)  Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, website pajak akan 

memberikan: User ID dan Password, aplikasi e-SPT (Surat 

pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk 

penggunaannya dan informasi lainnya, sertifikat (digital 

certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa 

aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital 

certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak 

dalam setiap proses e-filing. 

3)  Penyampaian e-SPT secara e-filing 

a)  Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka 

Surat pemberitahuan pajak dapat diisi secara off-line oleh wajib 

pajak.  

b)  Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat 

mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal yang 

Harus Diperhatikan Setelah Proses e-filing  

1)  Bukti Transaksi e-filing  

a)  Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik 

dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah 

induk SPT.  
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b) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang 

meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik 

(NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP. 

2)  Masa Pemberlakuan e-filing 

a)  Penyampaian SPT secara e-filing dapat dilakukan selama 24 jam 

sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia 

Bagian Barat (WIB).  

b) SPT yang disampaikan secara e-filing pada akhir batas waktu 

penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap 

disampaikan tepat waktu.  

3)  Penyempurnaan e-filing  

a) Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 

47/PJ/2008, WP pengguna e-filing tidak perlu lagi menyampaikan 

hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi 

ketentuan.  

b)  Wajib pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya 

yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib 

pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat 

dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 

hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan 

sebelum batas akhir penyampaian, dan 14 hari sejak tanggal 

penyampaian SPT secara e-filing jika SPT disampaikan setelah 

batas akhir penyampaian.  
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c)  SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai 

dengan tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan secara 

elektronik, sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.  

d)  Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib 

dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal 

penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang 

tercantum pada bukti pengiriman surat.  

e)  Jika wajib pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta 

lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib 

pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. 

 

2.3.5  Indikator e-filing 

1) Ketersedian yang luas dan akses yang fleksibel, (Hendi Haryadi, 

2009:53). Dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file, 

dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu 

jaringan karena pemanfaatannya yang optimal.  

2) Menjamin Keamanan (Sedarmayanti, 2015:104-105). Arsip harus 

terhindar dari kerusakan, pencurian pemusnahan sehingga 

penyimpanan harus aman ditempat yang benar-benar aman dari segala 

gangguan. 

3)  Usage Intention (Minat Pengguna), (Lai et al., 2005:93). Niat 

Penggunaan dapat diprediksi oleh sikap pengguna terhadap 

menggunakan dan kegunaan dari Sistem / Teknologi Informasi 

Informasi tersebut. 
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2.4  Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1Pengertian Wajib Pajak 

Pengertian wajib pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010: 32) Wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, sedangkan menurut 

Fidel (2010: 136) Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-

syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan 

Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib 

pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang 

memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 

menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan di Indonesia.Obyek pajak menurut Fidel (2010:136) adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang digunakan 
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untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.Penghasilan 

kena pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi 

wajib pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang 

bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. wajib pajak dapat 

menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi 

kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak 

langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain 

dapat ikut dipertanggungjawabkan. 

Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban 

yang harus dipenuhi yaitu:  

1)  Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2)  Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3)  Menghitung pajak terutang. 

4)  Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan 

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.  

5)  Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

 6)  Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan: 

 a)  Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 

kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang 

terutang pajak.  

 b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.  
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7)  Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu 

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan 

itu ditiadakan oleh permitaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak 

wajib pajak Menurut Mardiasmo (2011:57) yaitu:  

a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.  

b) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.  

c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.  

d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.  

e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak. 

f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan 

dalam surat ketetapan pajak.  

g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  

h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, 

serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya.  

j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai 

pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir 

tahun pajak. 
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2.4.2  PengertianKepatuhan Perpajakan 

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Putut Tri 

Aryobimo (2012) Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib 

pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 

dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah 

ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan 

membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu: 

 1) Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal 

dalam undang-undang perpajakan.  

2) Kepatuhan material; suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal. 

 

2.4.3  Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh 

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu 
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disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai 

berikut:  

1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; tepat waktu 

dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun 

terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.  

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau 

menunda pembayaran pajak. Tunggakan  pajak adalah angsuran pajak 

yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda. 

3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan publik atau Lembaga 

Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 

Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat wajar tanpa 

Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan 

material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, 

dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 

Keuntungan yang diterima apabila menjadi wajib pajak patuh adalah 

mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan 

pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak. 
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2.4.4  Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi 

perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John whalley dalam 

Marcus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, 

pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan 

administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) 

menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

melalui administrasi perpajakan, yaitu:  

1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan 

meningkatkan kepatuhan secara sukarela.  

2)  Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh 

supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya. 

 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi 

ketidakpatuhan. 

 

2.4.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Putri (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak terutama dalam melaporkan SPT antara lain:  

1) E-filing  

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-

line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak. 
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2) Pelayanan Dropbox 

Pelayanan dropbox adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk 

menerima SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, pelayanan dropbox 

berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP. 

3) Sanksi Sanksi perpajakan  

Merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan 

perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan 

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak 

tidak melanggar norma perpajakan.  

4)  Tingkat Pengetahuan  

Tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman secara 

menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan. 

5)  Kesadaran Wajib Pajak  

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk 

menjalankan kewajibannya.Sebagai warga negara yang baik, salah 

satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban 

penyampaian SPT tahunan. 

 

2.4.6Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 

2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut: 

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.  

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya 
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terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak 

untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP).NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya. 

2)  Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak 

yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank 

atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak 

(SSP).  

3)  Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.  

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum 

dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan 

denda. 

4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.  

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan 

SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa 

paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT 

tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 

bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. wajib pajak 

akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak 

menyampaikan SPT. 

 

2.5   Pandangan Islam Mengenai Pajak 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 
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Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah. 

 

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطلِ 
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil….” (An-Nisa : 29) 

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam hal ini dapat kita simpulkan 

bahwa memungut pajak itu tidak diperbolehkan karna jika kita tetap melakukan 

pemungutan pajak terhadap masyarakat sama saja kita menentang apa yang sudah 

dilarang oleh Allah SWT. 

Rasulullah SAW bersabda : 

“jangan lah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapakan tiga kali) 

sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” ( HR. Imam Ahmad ) 

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang mengolongkan pajak 

yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai 

perbuatan dosa besar. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  

Tabel  2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Variabel 

Metode 

Statistik 

Hasil 

Penelitian 

1 Wulanda

ri (2016) 

 

Pengaruh 

Penerapan  

E-filing, 

Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan 

dan 

Kesadaran 

Wajib  

Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

Penerapan  

E-filing, 

Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan dan 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

 

 

Analisis 

Regresi  

Linier 

Sederhana 

dan Regrfesi 

linier 

Berganda 

Penerapan e-

filing, tingkat 

pemahaman 

perpajakan dan 

kesadaran 

wajib pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak di 

KPP Pratama 

Yogyakarta. 

2. Sari 

 (2015) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem e-

Filling 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

dengan 

Pemahaman 

Internet 

sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 
pada KPP 

Pratama 

Klaten 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen:P

enerapan 

Sistem e-filing 

 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Sederhana 

dan 

Moderated 

Regression 

Analysis 

 

 

Penerapan 

Sistem e-

Filling 

berpengaruh 

postif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

3. Laras 

(2015) 

 

 

Pengaruh 

Penerapan 

E-Spt, 

Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Dan 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

Penerapan E-

Spt, Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Dan Kesadaran 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

penerapan e-

SPT 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Variabel 

Metode 

Statistik 

Hasil 

Penelitian 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan 

Dalam 

Melaporkan 

Spt (Di Kpp 

Pratama 

Wates) 

Wajib Pajak kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan di KPP 

Pratama 

Wates. 

4. Siti 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Administras

i Perpajakan 

Modern 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak (Kpp) 

Pratama 

Kota 

Surakarta 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

Penerapan 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa struktur 

organisasi dan 

budaya 

organisasi 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak, 

sedangkan 

prosedur 

organisasi dan 

strategi 

organisasi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak. 

5. Josep 

(2013) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pemahaman 

Peraturan 

Pajak Wajib 

Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan 

Petugas 

Pajak, Dan 

Persepsi 

Atas Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

Tingkat 

Pemahaman 

Peraturan 

Pajak Wajib 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan 

Petugas Pajak, 

Dan Persepsi 

Atas Sanksi 

Perpajakan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

tingkat 

pemahaman 

peraturan 

pajak wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan 

petugas pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Variabel 

Metode 

Statistik 

Hasil 

Penelitian 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Umkm Di 

Wilayah 

Sidoarjo 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM. 

6 Nurul 

(2013) 

Analisis 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

atas 

Penyampaia

n SPT masa 

PPN dengan 

Penerapan 

Electronic(e

-SPT) Di 

KPP 

Makasar 

Dependen : 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen:P

enyampaian 

SPT masa PPN 

dengan 

Penerapan 

Electronic(e-

SPT) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil 

Penelitian ini 

menunjukkan 

penerapan 

sistem e-spt 

meningkatkan 

jumlah Wajib 

Pajak terdaftar 

yang 

menyampaikan

SPT. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan  

Wajib PajakOrang Pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru 

Menurut Soemarso (2007:2) pemahaman perpajakan adalah suatu 

carawajib pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan 

pajak yang berlaku. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan  yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan 

merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara.  

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi 

akan memperkecil tingkat pelanggaran wajib pajak terhadap peraturan pajak yang 

berlaku. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan 
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yang rendah akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib 

pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata 

cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif 

dari wajib pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhanwajib pajak. 

 

H1 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif Terhadap 

Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadidi KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

 

 

2.7.2  Pengaruh Penerapan Sistem Pelaporan Pajak E-filing Terhadap 

Kepatuhan  Wajib PajakOrang Pribadi pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan 

Menurut Fidel (2010: 56) sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi 

yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik.Sistem ini adalah 

salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak 

dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan 

dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan 

kinerjanya.Jika wajib pajak memandang bahwa sistem e-filing ini memberikan 

manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap posistif dari wajib 

pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika wajib pajak memandang bahwa 

sistem e-filing ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan 

membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya tidak akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.  
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Persepsi kemudahan merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa 

menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha. Jika wajib pajak 

memandang bahwa sistem e-filing memudahkannya, maka hal ini akan 

membentuk sikap positif wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sebaliknya, jika wajib pajak 

menganggap bahwa sistem e-filing tidak memudahkan kinerjanya maka akan 

muncul sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya akan menurunkan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Inovasi yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-filing ini, ditujukan untuk 

memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Selain itu, dengan adanya 

sistem e-filing diharapkan dapat bermanfaat untuk wajib pajak dalam melaporkan 

SPT. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing 

diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H2: Penerapan system Pelaporan e-filing berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiKPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

 

2.7.3 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis 

dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan 

digunakan Sugiyono (2008:8).  

Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Y).variabel bebas yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman perpajakan (X1), dan penerapan 

system pelaporan pajak e-filing(X2). Paradigma penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan (X1) 

 Penerapan Sistem 

Pelaporan Pajak e-

filing (X2) 

Kepuasan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi  (Y) 


