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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan  Teori

2.1.1  Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambunagn yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan

tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasa dari dalam

negeri berupa pajak.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa

secara langsung. Banyak para ahli dalam bidang pajak memberikan pengertian

yang berbeda-beda mengenai pajak.

Menurut Rahmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan

Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adaah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul

“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak ialah iuran wajib

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
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norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Sementara itu, menurut S.I Djajadiningrat: “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”

Dari beberapa defenisi mengenai pajak yang dikemukakan para ahli

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

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, digunakan untuk membiayai public

investment.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan

fungsi pemerintah.
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2.1.2  Kedudukan Hukum Pajak

Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Hukum pajak adalah merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak

yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan  dari peraturan-peraturan

yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan

menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia

merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum

antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban

membayar pajak ( selanjutnya sering disebut wajib pajak ).

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak

formal. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan,

perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus

dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak formal, memuat

ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi

kenyataan.

2.1.3  Peranan Pajak Bagi Negara Dan Masyarakat

Jika dipandang dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan

negara yang paling potensial. Penerimaan negara dari sektor pajak selanjutnya

akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana

kepentingan umum berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas

kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kepentingan pelayanan umum
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lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, nyatalah bagi kita

bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak

adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun

ke tahun akan semakin besar, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah

penduduk. Sedangkan penerimaan dari sektor migas cenderung menunjukkan

penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin

terbatas. Dengan demikian adalah suatu hal yang wajar jika pemerintah bersama

aparat dan masyarakat lebih serius memikirkan kesinambungan pelaksanaan

perpajakan yang jujur dan adil dalam berbagai aspek.

Peran masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan

besar sekali. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh

pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum,

membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas, memberi gaji kepada pegawai

negeri sipil, peningkatan sistem keamanan negara dan banyak hal lain yang

ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak ini banyak yang tidak

disadarioleh masyarakat secara umum.

Akses timbal balik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dengan

keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalah bahwa mereka

mempunyai potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena

pembangunan dan kebijakan  pemerintah sebagian besar dibiayai dari pajak.



13

2.1.4  Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli pajak

yang memberi kesan, bahwa pemerintah memungut pajak semata-mata untuk

memperoleh dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sehingga pajak menurut Mardiasmo (2005:1) mempunyai fungsi “sebagai

sumber keuangan negara ( budgetair ) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi

yang luas, yaitu fungsi mengatur ( regular ), dalam arti pajak dapat digunakan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam

bidang ekonomi dan sosial. ”

Sebagaimana kesimpulan yang diambil dari beberapa pengertian pajak

menurut para ahli, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (

sumber keuangan negara ) dan fungsi regularend ( pengatur ).

1) Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang

sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (

PPh ), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah ( PPnBM ), Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), dan lain-lain.

2) Fungsi Regulered, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh:
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dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.5  Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembanga

pemungutnya.

1) Menurut golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain atau pihak ketiga dan terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya

terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda,

keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
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kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek

Pajak ( Wajib Pajak ) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara ( Pajak Pusat )

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan ( BPHTB ).

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I ( pajak

provinsi ) maupun tingkat II ( pajak kabupaten/kota ) dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak provinsi meliputi:

 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

 Pajak Hotel, Pajak Restoran

 Pajak Hiburan

 Pajak Reklame

 Pajak Penerangan Jalan

 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

 dan Parkir.
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2.1.6  Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-

asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat

keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi

yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak

sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiri into the

Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak

hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

1) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak ( ability to pay ) dan sesuai dengan manfaat yang

diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan

uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya

dan manfaat yang diminta.

2) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

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. Sebagai contoh: pada saat
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Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pmungutan pajak ini disebut

pay as you earn.

4) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggungWajib Pajak.

Dari beberapa asas pemungutan pajak diatas, maka Negara berhak

mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dari dalam negeri

maupun Wajib Pajak dari luar negeri.

2.1.7  Sistem Pemungutan Pajak

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin menutup sebagian dari

pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi budgetair.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System.

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) 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.
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3) 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.

Di indonesia menggunakan Self Assessment System yang mulai berlaku

pada tahun 1984 menggantikan sistem pemungutan yang semula yaitu official

assessment system. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap

mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti

kepentingan membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan

untuk:

1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang.

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang.

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang.

4) Melapor sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri ( peranan dominan ada pada Wajib

Pajak ).
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2.1.8  Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara

lain:

 Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

 Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

 Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan

dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

 Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.

 Tax evasion, usaha meringankan pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.9   Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan yang besar

kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dan juga

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Wajib Pajak.
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Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

sebagai berikut:

1) 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, apabila telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif.

2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha

Kena Pajak.

3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan

mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan mengguanakan

Surat Setoran Pajak ke kas negara melalaui tempat pembayaran yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada

adanya surat ketetapan pajak.
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7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegitan uasaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan,

dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8)

 Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

 memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan;

 dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila

diperiksa.

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

sebagai berikut:

1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 ( satu ) Surat Pemberitahuan

Masa.

2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria

tertentu.

3) Memperpanjang jangka waktu penayampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 ( dua ) bulan dengan cara
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menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada

Direktur Jenderal Pajak.

4) Memebetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak

belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6) Mengajukan  keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

 Surat Ketetapan Pajak Nihil;

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

 pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat

Keputusan Keberatan.

8) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

 Surat Ketetapan Pajak Nihil;

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

 pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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9) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat

Keputusan Keberatan.

10) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan

hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

11) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiberupa

bunga atas keterlambatan pelunasan  kekurangan pembayaran  pajak dalam

hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak

yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama

dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun

2007.

2.1.10  Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak

dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan  atau

menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat

6 ( enam) bulan dan paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling sedikit  2 ( dua

) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangv bayar. Dan pidana dapat

dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
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perpajakan sebelum lewat 1 ( satu ) tahun terhitung sejak selesainya menjalani

pidana penjara yang dijatuhkan.

Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi

tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja:

1) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa

hak Nomor Pokok Wajib Pajak; atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak engkap.

4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan .

5) Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar.

6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen

lainnya.

7) Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 ( empat )

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
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2.1.11  Wewenang Direktur Jenderal Pajak

Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam Surat

Pemberitahuan merupakan penghitungan dan penyetoran pajak menurut Wajib

Pajak. Penghitungan tersebut bisa sesuai atau kurang sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya atau tidak sesuai ketentuan perpajakan.

Setelah menyampaikan Surat pemberitahuan tersebut, kewajiban Wajib

Pajak dalam sistem self assessment selesai, dan wewenang Direktur Jenderal

Pajak untuk menguji kebenaran material penghitungan dan penyetoran Wajib

Pajak mulai berlaku.

UU KUP memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak antara

lain untuk:

1) Melakukan pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan formal dan

material Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan, dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.

a. Produk hukum pemeriksaan antara lain: Surat Tagihan Pajak dan

Surat Ketetapan Pajak.

b. Atas produk hukum ini Wajib Pajak mempunyai:

1. Hak antara lain: mengajukan permohonan

peninjauan/pengurangan/pembetulan/keberatan, atau

mengangsur atau menunda pembayaran ketetapan pajak

tersebut.
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2. Kewajiban membayar pajak yang kurang bayar sebagaimana

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

2) Melakukan penagihan atas ketetapan pajak yang belum dilunasi oleh

Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan.

3) Melakukan penyidikan perpajakan apabila terdapat indikasi Wajib Pajak

melakukan tindak pidana perpajakan.

2.2  Sosialisasi Perpajakan

2.2.1  Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Memahami UU penagihan pajak tentu saja tidak semudah bila kita

membaca persoalan lainnya, sekalipun telah ada adagium hukum semua orang

dianggap tahu  semua undang-undang yang telah diundangkan pemerintah.

Apalagi begitu banyak undang-undang yang telah diundangkan, tidak mungkin

semua orang dengan sendirinya dianggap tahu dan mengerti adanya undang-

undang yang dimaksud.

Oleh karenanya jalan sosialisasi berupa penyulihan, pertemuan-pertemuan,

diskusi-diskusi, seminar, maupun publikasi luas via media massa termasuk kepada

para pelajar dan mahasiswa yang kelak menjadi Wajib Pajak, perlu digencarkan.

Sosialisasi akan berjasil bila empat tahapan proses berikut dilalui dengan baik,

pertama, tahap mengetahui, kedua, memahami, ketiga, menghargai, dan keempat

menaati isi UU.

Tentu saja keberhasilan proses sosialisasi sangat tergantung pada tiga

faktor berikut, yakni pertama, efektivitas dalam menanamkan kaidah hukum (UU)
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dalam masyarakat. Kedua, adanya reaksi negatif dari masyarakat, dan ketiga

kecepatan menanamkan kaidah-kaidah tersebut di masyarakat (Soerjono

Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 1987). Apabila reaksi negatif

masyarakat sangat besar, maka efektivitas penanamannya akan berkurang.

Demikian pula halnya apabila hendak dicapai suatu hasil dalam waktu sesingkat-

singkatnya diperlukan kecepatan menanamkan proses sosialisasi atas suatu

undang-undang.

Proses sosialisasi harus berjalan dengan baik, agar masyarakat tidak

beralasan dengan mengatakan bagaimana dapat menaati undang-undang kalau

masyarakat tidak memahaminya. Demikian pula dengan ungkapan latin yang

mengatakan ‘ignoranta legis excusat neminent’ (tiada maaf bagi mereka yang

tidak mengetahui UU), tidak perlu terjadi karena proses sosialisasi telah berjalan

dengan baik.

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan

sosialisasi pajak keseluruh Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu

menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Sosialisasi menurut Mustafa adalah “Suatu konsep umum yang

dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang

yang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu

merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial

yang efektif.”
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Sedangkan menurut Samudera bahwa dalam melakukan Sosialisasi perlu

adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik,

yaitu : publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman

identitas, dan pendekatan pribadi.

a. Publikasi

Adalah aktifitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik

media  cetak melalui surat kabar, majalah maupun media audiovisual

seperti radio maupun televisi.

b. Kegiatan

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada aktifitas-aktifitas tertentu yang

dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan

perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga,

hari-hari libur nasional, dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi

bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang

efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi

tentang pajak.

d. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan

institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih
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menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh

setempat sebelum institusi pajak dibuka.

e. Pencantuman identitas

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media

yang ditujukan sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan pribadi

Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara

informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi

perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan

pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan

Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2  Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting

dalam upaya memasyarakatkan  pajak sebagai bagian penting dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada

pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat.

Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari

masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya

pembangunan sarana publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan
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seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk

pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak,

memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan

acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai

dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan

guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat

kritis. Selain mahasiswa, para pelajar perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak

melalui acara tax education road show, serat memberikan penghargaan terhadap

Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Di samping sosialisasi melalui seminar, media masa atau media lain yang

kadang menelan biaya cukup besar, ada satu cara lain yang relatif mudah, cepat,

murah dan sangat efektif untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan beserta perubahannya. Dengan adanya website

pajak yaitu www.pajak.go.id diharapkan dapat mempermudah masyarakat Wajib

Pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat

kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya terget

penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah Wajib Pajak.

2.3  Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1  Pengertian Kepatuhan Pajak

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya

meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik di negara-negara

maju, apalagi di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.
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Menurut Nurmantu (2003:148) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan

formal dan kepatuhan material.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah

suatukeadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang

perpajakan.

2.3.2  Syarat-Syarat Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003

tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila

memenuhi semua syarat sebagai berikut:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2

(dua) tahun terakhir;

b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih

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

c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
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d) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:

 kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak;

 tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 ( dua ) masa pajak terakhir;

e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit harus :

 disusun dalam bentuk panjang (long form report);

 menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan

publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3

bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh

sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

 dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan

 apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah

dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap

jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.
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2.3.3  Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah

setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal

memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

1) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan;

2) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa

pajak untuk semua jenis pajak;

3) Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3

(tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas

waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;

4) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak

atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau

5) dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah

dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang

bersangkutan.

2.3.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sri Rustiyaningsih (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

1) Kualitas pelayanan

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

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar
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tercipta kepuasan dan keberhasilan. Seperti dikemukakan Salamun A.T.,

dukungan pemberian pelayanan dari seluruh birokrasi pemerintah

merupakan salah satu syarat penunjang pembaruan sistem perpajakan

nasional (Pajak, Citra dan Bebannya, 1990). Hakikat pelayanan umum

adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

b) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana

pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara

lebih berdaya guna dan berhasil guna ( efisien dan efektif ).

c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat

diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan

memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan

sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga

kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik,

memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk

sarana komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang baik

kepada Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan

masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang

masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak

terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih

melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat

pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan

masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

3) Tingkat Penghasilan

Penghasilan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan

sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat

penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan,

maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak

adalah tingkat penghasilan.
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2.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat

Penghasilan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan cara

sosialisasi perpajakan terhadap para Wajib Pajak khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Bentuk atau cara sosialisasi perpajakan yang dilaksanankan dapat

dilakukan dengan cara penyuluhan, seminar, iklan, pembagian brosur ataupun

terlibat dalam suatu kegiatan ( event ), keterlibatan komunitas ( community

involvement ), pencantuman identitas yang diusahakan atau diupayakan lebih

menarik, tidak kaku dan komunikatif.

Namun untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor sosialisasi perpajakan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh

fakto-faktor lain, seperti perlu diupayakannya peningkatan kualitas, tingkat

pendidikan para Wajib Pajak, tingkat pendapatan para Wajib Pajak ataupun faktor

kualitas pelayanan publik yang dirasakan Wajib Pajak, sehingga Kantor

Pelayanan Pajak ( KPP ) dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

baik dan pengurusan pajak menjadi lebih efekif dan efisien serta Wajib Pajak

lebih mudah dalam mengurus kewajiban pajaknya.

2.5  Pandangan Islam Terhadap Pajak

Secara ettimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah

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

menerangkan atau menerangkan, dan lain-lain.
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Dharabah adalah bentuk kata kerja (fi’il,), sedangkan bentuk kata

bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim

mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalh dharaib. Ia disebut

beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga

dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah adh-

dharaaib.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29.











29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Yang dimaksud ‘makan’ di sini adalah segala bentuk tindakan, baik

mengambil atau menguasai. Harta-harta kamu, meliputi seluruh jenis harta,

semuanya termasuk kecuali bila ada dalil syar’i yang menunjukkan kebolehannya.

Kata amwalakum yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam

masyarakat. Amwalakum (harta kamu) adalah baik yang ditanganmu sendiri

maupun yang ditangan orang lain. Lalu harta kamu itu , dengan takdir dan karunia

Allah SWT ada yang diserahkan ketanganmu dan ada pula yang diserahkan

ketangan kawanmu yang lain. Oleh karena itu betapapun kayanya seseorang
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janganlah sekali-kali ia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah

kepunyaan bersama juga.

“Dengan cara yang batil” yaitu segala perkara yang diharamkan Allah

SWT atau tidak ada haknya. Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama

atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda, “kaum

muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati,

selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau

hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil

adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain

dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya

dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang

batal ini segala jual beli yang dilarang syara’.

2.6  Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat berguna bagi penulis untuk menambah

informasi mengenai masalah yang akan penulit teliti. Review penelitian ini

memberikan rujukan mengenai bacaan, teori serta pandangan dalam memahami

permasalahan yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatiek Adiyati (2009) berjudul “ Pengaruh

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP

Pratama Jakarta Kebayoran Lama “ menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil analisa korelasi dan regresi sederhana menunjukkan sosialisasi
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perpajakan mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0,726 dan

didapatkan koefisien penentu sebesar 0,528 yang berarti 52,8% tingkat kepatuhan

wajib pajak ditentukan oleh adanya sosialisasi dan sisanya 47,2% ditentukan oleh

faktor lain. Dari hasil perhitungan SPSS pada table diatas menunjukkan bahwa

nilai F hitung 64,781 > nilai F table 2,52 dengan tingkat signifikan 0,000 maka Ho

ditolak. Ini berarti bahwa sosialisasi mempunyai penagruh yang signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eka Setianto (2010) yang berjudul “

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pelaksanaan Self Assessment System

Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama

Jakarta Cilandak “. Eka Setianto menyimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan

pelaksanaan Self Assessment System secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebesar 51,3% atau dengan kata

lain 48,7 ditentukan oleh faktor lain.

Penelitian yang dilakukan Susi Susana (2012) yang berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasai Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi”. Susi Susana menyimpulkan berdasarkan uji f diperoleh fhitung (85,644) >

ftabel (2,311). Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dan juga

menunjukkan bahwa variabel bebas (kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa dan

pendapatan dan sanksi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

terikat (partisipasi masyarakat).
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2.7  Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.8  Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:93),  hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan maslah penelitian

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan

masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Sosialisasi Perpajakan

(X1)

Tingkat Pendidikan

(X2)

Tingkat Pendapatan

(X3)

Kualitas Pelayanan
(X4)

Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
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1. Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan

sosialisasi pajak keseluruh Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu

menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Di samping sosialisasi melalui seminar, media masa atau media lain yang

kadang menelan biaya cukup besar, ada satu cara lain yang relatif mudah, cepat,

murah dan sangat efektif untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan beserta perubahannya. Dengan adanya website

pajak yaitu www.pajak.go.id diharapkan dapat mempermudah masyarakat Wajib

Pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatiek Adiyati (2009) berjudul

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama“ menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib

Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Setianto (2010) yang

berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pelaksanaan Self Assessment

System Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP

Pratama Jakarta Cilandak“. Eka Setianto menyimpulkan bahwa Sosialisasi

Perpajakan dan pelaksanaan Self Assessment System secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
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H1: Sosialisasi Perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan

masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga

akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang

tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk

kepentingan pajak. Pendidikan bukan hanya sekolah saja melainkan pembentukan

konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. Karena orang dalam

pergaulan hidupnya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya,

jadi proses pendidikan dan pengaruhnya penting sekali artinya bagi

perkembangan seseorang.

Penelitian yang dilakukan Susi Susana (2012) yang berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasai Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi” menyimpulkan, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunandi Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

H2: Tingkat Pendidikan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Tingkat Penghasilan
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Penghasilan adalah 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.

Penghasilan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan

sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan

juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat

pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak

terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang

dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Penelitian yang dilakukan Susi Susana (2012) yang berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasai Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi” menyimpulkan, pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunandi Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

H3: Tingkat Penghasilan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

4. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan,

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan

pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya
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yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan

hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya

fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap

dalam tugasnya.

Sebaliknya apabila kualitas pelayanan tidak berkualitas maka wajib pajak

akan merasa enggan untuk menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Susi Susana (2012) yang berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasai Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi” menyimpulkan, pelayanan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunandi Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

H4: Kualitas Pelayanan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.


