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BAB II

TELA AH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak, Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.1 Pengertian Pajak

Negara membutuh kandana pembangunan yang besar untuk membiayai

segala kebutuhannya. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin

seperti gaji pegawai pemerintahan serta untuk berbagai macam subsidi

diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan,

perumahan rakyat, ketenaga kerjaan, agama, lingkungan hidup, dan pengeluaran

pembangunan lainnya.

Karena itu untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu

yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warganya untuk ikut

memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan

pembangunan dapat dibiayai.

Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan

kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara

kepentingan Negara. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan

pengertian yang berbeda – beda mengenai pajak.

Menurut Nurmantun (2003 : 1), “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

Negara (peralihan kekayaandari sektor partikulir kesektor pemerintah)

berdasarkan Undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
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timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membiayai Pengeluaran Umum.”

Menurut Rachmad Soemitro (2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan)dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan,

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

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 besar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan

bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai

pembangunan Negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu,

karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah berdasarkan atas Undang – Undang dan aturan pelaksanaannya.

b. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran -

pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.

c. Tidak dapat ditunjukkan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang

membayar pajak.

d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya ahli dana (sumber daya) dari sektor

swasta (Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).
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e. Selain dari mengisi kas Negara, pajak juga untuk mengatur kebijakan Negara

dalam bidang ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat

maupun daerah) untuk pembiayaan umum dalam rangka memjalankan fungsi

pemerintah.

2.1.2 Wajib Pajak

Dalam Djoko Muljono ( 2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu.

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.1.3 Wajib Pajak Or ang Pribadi ( WPOP )

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai

penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak

(PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung

pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan

persyaratan administrasi.



14

2.2 Jenis dan Fungsi Pajak

2.2.1 Menurut Waluyo ( 2008 :12 ) Pembagian pajak dapat digolongkan

menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungutnya,

yaitu :

a. Menurut Golongan

1. Pajak langsung

Yaitu : pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib

Pajak yang bersangkutan.

2. Pajak Tidak Lngsung

Yaitu : pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Pemungut

1. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.
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2. Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang –

undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Pajak Daerah Tingkat I(provinsi), terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor

2. Bea balik nama kendaraan bermotor

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

b. Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten / kotamadya), terdiri atas :

1. Pajak hotel dan restoran

2. Pajak hiburan

3. Pajak reklame

4. Pajak penerangan jalan

5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan  C

6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2.2.2 Pemungutan pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu :

a. Fungsi budgetary (penerimaan atau sumber penerimaan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah.

Contoh : Pajak sebagai sumber penerimaan APBN
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b. Fungsi regulatory (pengaturan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak menurut Ilyas dan Burton (2004:8), yaitu : fungsi

budgetair, regulered,demokrasi dan distribusi.

a. Fungsi Budgetair / fungsi Fiskal, yaitu untuk mengumpulkan uang

pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan Undang – undang yang

berlaku sehingga pada waktunya akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran – pengeluaran Negara.

b. Fungsi Regulered, merupakan dimana pajak – pajak akan digunakan

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang

letaknya diluar bidang keuangan sehingga pada waktunya pajak akan

digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

c. Fungsi Demokrasi, yaitu sebagai salah satu penjelmahan / wujud dari

sistem gotong - royong yang  merupakan kegiatan pemerintah dan

pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur

pemeratan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari beberapa fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang

utama dari pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara, karena dalam

Anggaran Belanja Negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak.

Bebarapa contoh dari pelaksanaan fungsi mengatur adalah adanya Undang
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– undang yang mengatur investor dalam menanamkan modalnya dengan

diberikannya fasilitas, dengan maksud untuk Negara lebih berkembang.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam bukunya yang berjudul An Inquiri into the Natural and Causes of

Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan asas pemungutan pajak

(Suparmono dan theresia woro damayanti 2010 :) yaitu:

a. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban diantara

Wajin Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak

boleh  ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak

hendaknya  memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak

dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah

Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk

pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara

lain:

1. Keadilan horizontal

Berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang

memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula

tanpa  membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan vertikal

Berarti  pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi

ekonomi yang sama  maka akan dikenakan pajak yang sama.
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b. Certainty

Penetapan   pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang –

wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak

terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan

pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan

kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. Convenience

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (convenience)

dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat –

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh

penghasilan (pay as you earn). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban

membayar pajak karena pajak dipungut pada saat penghasilan tersebut

diterima.

d. Economics

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya

pemungutan yang minim, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak

yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan

daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga

hanya pajak yang menghasilkan penghasilan penerimaan besar dengan biaya

rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil

dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.
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2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam (Siti Resmi : 2008) sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak  yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang

berlaku.

2.5 Pendidikan

Dalam UU SPN No. 20 Tahun ( 2003  ) Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak



20

mulia serta keterampilan yang diperlukandirinya,masyarakat, bangsa, dan negara

(Husaini, 2011 : 11).

Pendidikan adalah suatu proses, teknik dan metode belajar mengajar

dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain

melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka

waktu yang relatif lama. (SanridalamHarsono, 2011 : 162).

Menurut Edwin B. Flippo pendidikan adalah berhubungan dengan

peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara

menyeluruh. (Malayu S.P. Hasibuan ; 2009 : 69 – 70).

Pendidikan membawa seseorang kepada tingkat pemahaman atau

tanggungjawabnya serta motivasi atau kesadaran untuk mematuhi berbagai hukum

yang berlaku.Pendidikan dan kesadaran sangat penting bagi masyarakat dalam

melunasi pembayaran pajak. Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan

seeorang menja dipribadi yang bijaksana dan wajib pajak yang taat akan melunasi

pembayaran pajak.

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam

merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi

kepentingan pembangunann asional. Jika wajib pajak mempunyai pendidikan

yang cukup memadai kemungkinan besarl ebih baik di dalam memahami dan

mengerti akan arti dan makna serta hakekat pembayaran pajak dan sebaliknya

bagi wajib pajak yang memiliki latarbelakang pendidikan yang kurang atau

rendah maka kemungkinan besar di dalam memahami hakekat dan makna

pentingnya membayar pajak akan relatif rendah.
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2.6 Defenisi Self Assessment System

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur berkaitan

sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya dalam mengefektifkan

pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan sistem yang tepat, dimana dalam

sistem ini diharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat.

Menurut Anastasia Diana (2009 : 1) “Self Assessment 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”.

Sistem pemungutan ini baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi

perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sbagai pengganti sistem

official assessment yang berlaku sebelumnya.

Dianutnya Self Assessment System diharapakan membawa misi dan

konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk

membayar pajak secara suka rela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan,

maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (valuntari compliance ) semakin

kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya.

Tata cara pemungutan pajak dengan Self Assessment System akan berhasil

dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang

tinggi, di mana ciri – ciri Self Assessment System adalah adanya kepastian hukum,

sederhana, penghitungnya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan

penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.
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Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutif oleh Siti Kurnia Rahayu

dan Sony Devano (2010 : 102), menjelaskan bahwa :

Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang

sebesar – besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran

masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus

benar – benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

2.7 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia (2008 : 1013) istilah kepatuhan

berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat

memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tuduk dan

patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh

adalah Wajjib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Gunardi (2005: 4) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance)

adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban

pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan

sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai

suatu iklim kepatuhan  dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin

dalam situasi (Devano, 2006 : 110) sebagai berikut :
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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.

2.8 Pajak Dalam Islam

Ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan

kewajiban pajak ditetapkan Negara, antara lain sebagai berikut : Al – Qur’An

surat Attaubah ayat 29.









Artinya “Perangilah orang – orang yang tdak 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 keadaaan tunduk.

Firman Allah SWT surat Al – Baqarah : 177.
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Artinya “bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat – malaikat, kitab – kitab, nabi
– nabi, dan memberikan harta yang dicintainya, anak – anak yatim,
orang – orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang – orang yang meminta – minta ; dan (memerdekakan) hamba
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat ; dan orang –
orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang – orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
Mereka itulah orang – orang yang benar (imannya); dan mereka
itulah orang – orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah : 177).

Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari

orang – orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan bagi diri

mereka. Di dalam islam menurut ulama Abdul Qadi Zullun (Gusfahmi, 2007 -32)

mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum

Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos – pos pengeluaran yang

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maltidak ada uang atau

harta.

Dari defenisi di atas terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur

penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.

2. Objeknya adalah harta (al – maal).

3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non –

Muslim.

4. Tujuannya untuk membiayai kebuttuhan mereka (kaum muslim) saja.

5. Diberlakukannya untuk kondisi darurat (khusus), yang segera harus diatasi

oleh Ulil Amri.
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2.9 Model Penelitian

Gambar II.1
Model Penelitian

2.10 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditentukan hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :H : Terdapat pengaruh secara signifikan mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Mendaftarkan diri
sebagai Wajib

Pajak (X1)

Melaporkan SPT
(X4)

Menghitung sendiri
Pajak Terutang

(X2)

Membayar Pajak
Terutang

(X3)

Kepatuhan Wajib
Pajak Orang
Pribadi (Y)

Pendidikan (X5)
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H : Terdapat pengaruh secara signifikan menghitung sendiri pajak terutang

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.H : Terdapat pengaruh secara signifikan membayaran pajak terutang Wajib

Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.H : Terdapat pengaruh secara signifikan melaporkan SPT Wajib Pajak Orang

Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.H : Terdapat pengaruh singnifikan pendidikanWajibPajak Orang Pribadi

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H6: Terdapat pengaruh secara signifikan mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang,

melaporkan SPT dan pendidikanterhadap kepatuhan Wajin Pajak.

2.11 Penelitian Terdahulu

a. Baiq Ispiriana Adha (2012)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Self

Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Mataram.

Keywords : Self Assessment System, fungsi menghitung, fungsi membayar,

fungsi melapor, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah regresi linier tunggal atau sederhana. Teknik

pengambilan data menggunakan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Self Assessment

System berpengaruh secara singnifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Yuniasih (2010)
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Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan sistem Self

Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama

Cilandak. menunjukkan bahwa hubungan Sistem Self Assessment terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Badan positif dan signifikan. Dengan indikator

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak terutang,

membayar atau menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling dengan

mengambil 30 sample. Hipotesis yang digunakan adalah korelasi dan regresi

linier sederhana.

c. Yuniwati Dwi Saputri (2012)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Self

Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Keyword : Penerapan Self

Assessment System, Kepatuhan WPOP. Hasil pengujian secara parsial

menunjukkan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, menghitung Pajak

Terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan bahwa

dalam model regresi menunjukkan dimensi dari Self Assessment System secara

bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

d. Damayanti (2004),  Fungsi Menghitung dan Membayar Pajak

Menyebutkan bahwa adanya anggapan yang kurang baik Wajib Pajak

terhadap Fiskus sehingga mengakibatkan kesadaran dan tanggung jawab

Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Self Assessment sulit dicapai. Ini bisa
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dilihat dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Salatiga yang belum mampu

menghitung sendiri pajak terutangnya. Sedangkan fungsi pembayaran pajak

terutang sebagian besar telah dilaksanakan tepat waktu. Wajib Pajak yang

membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan

pajak terutang dilakukan oleh Fiskus.

e. Novianti (1997) dalam Indra Kusumawati (2006), Fungsi Melapor

Menyimpulkan bahwa  Pelaksanaan Self Assessment System belum

bisa diterapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos – kosan,

karena sering kali mereka tidak melaporkan atau mengcantumkan penghasilan

mereka di SPT. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pemilik kos – kosan

karena rendahnya tingkat kejujuran Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan

Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.


