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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Waluyo : 2011 ; 3).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang,

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

(Adrian Sutedi : 2011 : 2)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, 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.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang serta aturan pelaksanaannya yang

sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.
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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.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo : 2011 ; 6) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula

terhadap barang mewah.

2.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 5 ) pengelompokkan pajak terdiri dari:

1) Menurut golongan

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

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan.
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b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak

Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

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

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi

menjadi 3 yaitu:
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a. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System adalah:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada

pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memtong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of

Nations Adam Smith menyatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan
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kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan

manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib Pajak

harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang,

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas wewenang

negara agar pajak tidak dikenakan secara beruang-ulang (double taxation) dan

memberatkan wajib pajak (Sonny dan Isnianto : 2009 ; 2 ) antara lain:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan Wajib

Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang

diterima/diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal

dari luar negeri.
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2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas

ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang

bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian,

Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(Mardiasmo:2011:2)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran

dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal

ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

4. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, 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 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Wajib

Pajak adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
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jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia.

2.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau

bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar

Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu

norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang

diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi

administrasi dan sanksi pidana.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk

menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi

perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan

ataupun tidak dilakukan .

Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa

dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila

besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar

jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang
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perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, adapun jenis-jenis sanksi

perpajakan sebagai berikut:

2.8.1 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

2.8.1.1 Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi administrasi merupakan

pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan

kenaikan.

Menurut Adrian Sutedi (2011 : 221), sanksi administrasi berupa denda

dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap

negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak

yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-

pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak

pidana perpajakan (Herry Purwono : 2010 ; 68).

Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi

administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi

administrasi berupa kenaikan.

Tabel 2. 1

Tabel Pengenaan Sanksi Denda

1. Denda administrasi

No Masalah Cara membayar/menagih
1 Tidak/terlambat memasukkan/

menyampaikan SPT.
STP ditambah Rp 100.000,-
atau Rp 500.000,- atau Rp
1.000.000,-

2 Pembetulan sendiri, SPT
Tahunan atau SPT masa tetapi

SSP ditambah 150 %
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belum disidik.

3 Khusus PPN:
a. Tidak melaporkan usaha.
b. Tidak membuat/mengisi

faktur.
c. Melanggar larangan

membuat faktur (PKP) yang
tidak dikukuhkan.

SSP/SPKPB (ditambah 2%
denda dari dasar pengenaan).

4 Khusus PBB:
a. STP, SKPKB tidak/kurang

bayar atau terlambat
dibayar.

b. Dilakukan pemeriksaan,
pajak kurang dibayar.

STP+denda 2% (maksimum 24
bulan).
SKPKB+denda administrasi
dari selisih pajak yang
terutang.

Tabel 2.2

Tabel Pengenaan Sanksi Denda

2. Sanksi Administrasi Bunga 2% perbulan

No Masalah Cara Membayar/Menagih
1 Pembetulan sendiri SPT (SPT

tahunan atau SPT Masa) tetapi
belum diperiksa.

SSP/STP

2 Dari penelitian rutin:
PPh pasal 25 tidak/kurang
dibayar.
PPh pasal 21, 22 23, dan 26
serta PPn yang terlambat
dibayar.
SKPKB, STP, SKPKBT
tidak/kurang dibayar atau
terlambat dibayar.
SPT salah tulis/salah hitung.

SSP/STP

SSP/STP

SSP/STP

SSP/STP
3 Dilakukan pemeriksaan, pajak

kurang dibayar (maksimum 24
bulan).

SSP/SPKB

4 Pajak diangsur/ditunda;
SKPKB, SKKPP, STP.

SSP/STP

5 SPT tahunan PPh ditunda,
pajak kurang dibayar.

SSP/STP
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Tabel 2.3

Tabel Pengenaan Sanksi Denda

3. Sanksi Administrasi kenaikan 50% dan 100%

No Masalah Cara Menagih
1 Dikeluarkan SKPKB dengan

penghitungan secara jabatan:
a. Tidak memasukkan SPT:

1. SPT tahunan (PPh 29)
2. SPT tahunan (PPh 21,

23, 26 dan PPN)
b. Tidak menyelenggarakan

pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28
KUP.

c. Tidak memperlihatkan
buku/dokumen, tidak
memberi keterangan, tidak
memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan,
sebagaimana dimaksud
pasal 29

SKPKB ditambah kenaikan 50%
SKPKB ditambah kenaikan 100%

SKPKB
50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26 dan
PPN
SKPKB
50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26 dan
PPN

2 Dikeluarkan SKPKBT karena
ditemukan data baru, data
semula yang belum terungkap
setelah dikeluarkan SKPKB.

SKPKBT 100%

3 Khusus PPN:
Dikeluarkan SKPKB karena
pemeriksaan, dimana PKP
tidak seharusnya
mengkompensasi selisih
lebih, menghitung tarif 0%
diberi restitusi pajak.

SKPKB 100%

2.8.1.2 Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi pidana merupakan

siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau

benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
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Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma

perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena

adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung

unsur ketidaksengajaan atau keaalpaan, atau dikarenakan adanya tindak

pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan

atau kelalaian/pengabaian (Heery Purwono : 2010 ; 68).

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam

sanksi pidana, yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya

diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan

peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan

kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak

atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana pidana

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun

bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang

bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak

ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma

itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana,

maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti

dengan pidana kurungan.
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3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada

pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.9 Persepsi atas Sanksi Perpajakan

Didalam kamus Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan penerimaan

langsung dari suatu harapan atau merupakan proses sesesorang mengetahui

beberapa hal melalui panca indera.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/

dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib

pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2011;59).

Menurut M. Zain (2008:57) persepsi atas sanksi perpajakan adalah

interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan.

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006). Sanksi

perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran

dan patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator

(Yadnyana,2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
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2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat

ringan.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk

mendidik wajib pajak.

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi atas sanksi perpajakan merupakan

gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada

wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

2.10 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan

segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan

petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak

dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan

seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko,2006).

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta

kepekaan dan keberhasilan (Boediono,2003) dalam (Reisya,2010).

Pelayanan pelanggan bertujuan agar dicapainya kepuasan optimal

pelanggan. Pelanggan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak.

Pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan membangun image positif dalam

diri wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparatur
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pajak. Pelayanan perpajakan dilakukan melalui organisasi DJP, baik itu di Kantor

pusat, Kantor Wilayah maupun di KPP.

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun penyuluhan

perpajakan telah dilaksanakan Dirjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk

bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami

pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Sikap atau pelayanan fiskus yang

baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar

pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang

seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman

mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam

UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak

2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak

4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU

Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan

2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak

3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
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5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi

6. Hak melakukan penyidikan

7. Hak melakukan pencegahan

2..11 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan

sebagai penyerapan arti suatu materi yang di pelajari. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia paham berarti mengerti dengan tepat.

Resmi (2009) dalam Siti Masruroh (2013) mengatakan bahwa pengetahuan

dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk

membayar pajak. Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak

terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam

peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan

perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu

pembayaran atau pelaporan SPT.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang

merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk

menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam

peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak
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terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan

sistem pemungutan self assessment ini.

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP

diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia,

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  Kewajiban

perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki

pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka

memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika

didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan

perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas

akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya,

semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak

akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Sebagaimana dikutip oleh

Kiryanto,2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuhpada ajaran atau aturan.

Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) yang dikutip oleh

Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi
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untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh

seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam

hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib

pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

E. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan

wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya

informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan

membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak

(1989) dalam Kiryanto (2000) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006),

yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajkan

2. Mengisi formulir pajak dengan benar

3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar

4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam

dua tahun terakhir.
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b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana

dibidang perpajkan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang

paling banyak lima persen.

e) Wajib pajak yang laporan keuagannya untuk dua tahun terakhir diaudit

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi

fiskal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku.

2.13 Pajak Dalam Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa

untuk kepentingan umum.

Menurut Gusfahmi (2007) pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada

Wajib Pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang

pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena
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mempunyai kewenangan untuk menarik pajak. Al Quran mengatur pajak tentang

imbalan keamanan bagi orang non muslim yang dipungut oleh pemimpin orang

muslim yang disebut jizyah.

Didalam Islam menurut ulama Abdul Qadi Zallum (Gusfahmi,2007:32)

mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada

kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang

atau harta.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-

undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu kepentingan

pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh

masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,

sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan dibidang-bidang

lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Ayat Al Quran yang dapat dikaitkan dengan pajak, Al Quran surat At

Taubah ayat 29:

Artinya : “perangilah orang-orang yang tiada beriman kepada Allah dan hari

yang kemudian, mereka tidak yang mengharamkan apa yang telah
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diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan

agama yang benar (yaitu) diantara orang-orang ahli kitab, kecuali

jika mereka membayar pajak dengan tangannya sendiri, sedang

mereka orang yang hina”. (QS At Taubah : 29).

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang

ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas

sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat

manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Atas dasar alasan di atas, maka sah-sah saja adanya dua keewajiban bagi

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

menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

2.14 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Hasil penelitian terdahulu

Penulis Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian
Resti
Neri
(skripsi
2012)

Pengaruh
persepsi wajib
pajak atas sanksi
perpajakan dan
kesadaran wajib
pajak terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang
pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama
Pekanbaru
Tampan

Variabel X
1. Persepsi wajib

pajak atas sanksi
perpajakan

2. Kesadaran wajib
pajak

Variabel Y
1. Kepatuhan wajib

pajak

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Resti
Neri dengan variabel
persepsi wajib pajak
atas sanksi perpajakan
dan kesadaran wajib
pajak secara parsial
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak orang
pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru
Tampan.
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Putu Eri
Setiawan
dan Ni
Ketut
Muliari
(skripsi
2010)

Pengaruh
persepsi tentang
sanksi perpajakan
dan kesadaran
wajib pajak pada
kepatuhan
pelaporan wajib
pajak orang
pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama
Denpasar Timur

Variabel X
1. Persepsi tentang

sanksi
perpajakan

2. Kesadaran wajib
pajak

Variabel Y
1. Kepatuhan

pelaporan wajib
pajak

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Putu
Eri Setiawan dan Ni
Ketut Muliari adalah
persepsi wajib pajak
tentang sanksi
perpajakan secara
parsial berpengaruh
positif dan signifikan
pada kepatuhan
pelaporan wajib pajak
orang pribadi di
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Denpasar Timur.
Kesadaran wajib
pajak secara parsial
berpengaruh positif
dan signifikan pada
kepatuhan pelaporan
wajib pajak orang
pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar
Timur.

Agus
Nugroho
Jatmiko
(2006)

Pengaruh sikap
wajib pajak pada
pelaksanaan
sanksi denda,
pelayanan fiskus,
dan kesadaran
perpajakan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak studi
empiris terhadap
wajib pajak orang
pribadi di Kota
Semarang

Variabel X
1. Sikap wajib

pajak pada
pelaksanaan
sanksi denda

2. Pelayanan Fiskus
3. Kesadaran

perpajakan

Variabel Y
1. Kepatuhan Wajib

Pajak

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Agus
Nugroho Jatmiko
adalah variabel bebas
yang digunakan baik
secara parsial maupun
secara simultan
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Siti
Masruroh
(skripsi
2013)

Pengaruh
kemanfaatan
NPWP,
pemahaman
wajib pajak,

Variabel X
1. Kemanfaatan

NPWP
2. Pemahaman

wajib pajak

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Siti
Masruroh adalah
kemanfaatan NPWP,
pemahaman wajib
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kualitas
pelayanan, dan
sanksi perpajakan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak (studi
empiris pada
wajib pajak orang
pribadi di
Kabupaten Tegal)

3. Kualitas
pelayanan

4. Sanksi
perpajakan

Variabel Y
1. Kepatuhan Wajib

Pajak

pajak, kualitas
pelayanan, dan sanksi
perpajakan
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak orang
pribadi di Kabupaten
Tegal.

I Gede
Putu
Pranadata
(Skripsi
2013)

Pengaruh
pemahaman
wajib pajak,
kualitas
pelayanan
perpajakan, dan
pelaksanaan
sanksi pajak
terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang
pribadi pada KPP
Pratama Batu

Variabel X
1. Pemahaman

wajib pajak
2. Kualitas

pelayanan
perpajakan

3. Pelaksanaan
sanksi pajak

Variabel Y
1. Kepatuhan wajib

pajak

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh I Gede
Putu Pranadata adalah
pemahaman wajib
pajak tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.
Kualitas pelayanan
perpajakan
berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.
Pelaksanaan sanksi
denda berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di
KPP Pratama Batu.

2.15 Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada model penelitian

berikut ini.
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Gambar 2.1

Model Penelitian

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan yang menjadi variabel independen dalam

penelitian ini adalah:

1.Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan

2.Pelayanan Fiskus

3.Pemahaman Wajib Pajak

2.16 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:70) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap

masalah yang akan diuji kebenarannya diketahui setelah dilakukan penelitian.

Persepsi Wajib Pajak atas
Sanksi Perpajakan

(X1)

Pelayanan Fiskus
(X2)

Pemahaman Wajib Pajak
(X3)

Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
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Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk

melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi

pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak

merugikannya (Jatmiko,2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo,2011:59).

Oleh karena itu, persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan

diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang

terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko,2006).

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian,

pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi

pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus

memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan
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Burton,2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan

fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. Oleh karena itu, maka dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H2  : Pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap

sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan

perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah

sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan

sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem self

assessment akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan

pajak (Chusnul, 2007). Pemahaman wajib pajak terhadap self assessment

system sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pemahaman wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib

pajak
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2.17 Variabel Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan topik pembahasan di atas,

adapun variabel-variabel yang diambil yaitu:

1. Variabel Independen terdiri dari:

a. Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan (X1)

b. Pelayanan Fiskus (X2)

c. Pemahaman Wajib Pajak (X3)

2. Varibel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


