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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Definisi  pajak  menurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: 

“Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh 

orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-

Undang, dengan  tidak  medapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  

untuk keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, 

SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu: 

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

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

yang  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran 

umum.” 

 

Definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh  S.  I.  Djajadiningrat  dalam  Siti  

Resmi (2017:1) yaitu: 

“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 secara umum.” 
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Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran 

rakyat  kepada  kas  negara  dan  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara  langsung,  tetapi  digunakan  untuk  pengeluaran -pengeluaran  

negara  dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum. 

 

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak 

Menurut  Siti  Resmi  (2017:2)  ciri-ciri  yang  melekat  pada  definisi  

pajak adalah sebagai berikut: 

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. 

2.1.1.3 Fungsi Pajak  

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 31) yaitu: 

1.  Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak  berfungsi sebagai fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak 

atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik 

secara lansung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan 

perundang—ndangan perpajakan.  

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak  merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
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2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut  R.  Santoso  Brotodiharjo,  dalam  Siti  Resmi  (2017:4)  Hukum  

Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut: 

1. Hukum Publik 

Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum 

publik  memuat  cara-cara  untuk  mengatur  pemerintahan.  Yang  

termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, 

dan hokum administratif,  sedangkan  pajak  merupakan  bagian  dari  

hukum administratif. 

2. Hukum Perdata 

Kebanyakan  hukum  pajak  mencari  dasar  kemungkinan  

pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-

perbuatan hukum yang  tercakup  dalam  lingkungan  perdata,  seperti  

pendapatan,  kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, 

dan lain sebagainya. 

3. Hukum Pidana 

Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini 

terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, 

yang  masing-masing  dari  sanksi  tersebut  memiliki  hukuman  dari  

yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara. 

 

2.1.1.5 Jenis Pajak  

Menurut  Siti  Resmi  (2017:7)  terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

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, pajak harus mejadi 

beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

b.  Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

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  memperhatikan 

objeknya,  baik  berupa  bebnda,  keadaan,  perbuatan,  maupun 

peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  membayar 
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pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 

Pajak) dan tempat tinggal. 

3.  Menurut Lembaga Pemungut 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

b.  Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

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

kabupaten/kota),  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  

tangga daerah masing-masing . 

 

2.1.1.6  Tata Cara Pemungutan pajak 

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari: 

1.  Stelsel Pajak 

a. Stelsel Riil, pengenaan  pajak   didasarkan  pada  objek  yang 

sesungguhnya terjadi  (untuk  PPh,  objeknya  adalah  

penghasilan).  Pemungutan pajaknya  baru  dapat  dilakukan  pada  

akhir  tahun  pajak,  setelah semua  penghasilan  yang  

sesungguhnya  dalam  suatu  tahun  pajak diketahui. 

b. Stelsel  Fiktif,  pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu anggaran 

yang  diatur  oleh  undang-undang.  Misalnya  penghasilan  suatu 

tahun  dianggap  sama  dengan  penghasilan  tahun  sebelumnya 

sehingga  pajak  yang  terutang  pada  suatu  tahun  juga  dianggap 

sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. 

c. Stelsel  Campuran,  pengenaan  pajak  didasarkan  pada  kombinasi 

antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir  tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 

2.  Asas Pemungutan Pajak 

a.  Asas Domisili  

Negara berhak mengenakan  pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak  yang  bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik  penghasilan 

yang  berasal  dari  dalam maupun  luar  negeri.  Asas  ini  berlaku 

untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b.  Asas Sumber 

Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang 

bersumber  di  wilayahnya  tanpa  memperhatikan  tempat  tinggal 

Wajib  Pajak.  Setiap  orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dari 

Indonesia dikenakan pajak. 

c.  Asas Pemungutan Pajak 

Pengenaan  pajak  dihubungkan  dengan  kebangsaan  suatu  

negara. Misalnya,  pajak  bangsa  asing  di  Indonesia  dikenakan  
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atas  setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

 

3.  Sistem Pemungutan Pajak 

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.  

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 yan berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

1)  menghitung sendiri pajak yang terutang; 

2)  memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

3)  membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

4)  melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 

5)  mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

c.  With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga  yang  ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang 

terutang  oleh  Wajib  Pajak.  Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan 

pemungutan  pajak  banyak  tergantung  pada  pihak  ketiga  yang 

ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga. 

 

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak  

Menurut  Mardiasmo  (2016:10)  hambatan  terhadap  pemungutan  pajak  

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawan Pasif  

Masyarakat  enggan  (pasif)  membayar  pajak,  yang dapat  disebabkan 

antara lain: 

a.  Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b.  Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c.  Sistem  kontrol  tidak  dapat  dilakukan  atau  dilaksanakan  dengan 

baik. 

2. Perlawanan Aktif 
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Perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan  perbuatan  yang  dilakukan 

oleh  wajib  pajak  dengan  tujuan  untuk  menghindari  pajak.  Bentuknya 

antara lain: 

a. Tax  avoidance,  usaha  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan 

tidak melanggar undang-undang. 

b. Tax  evasion,  usaha  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan  

cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 

 

2.1.2 Tax Amnesty 

2.1.2.1 Pengertian Tax Amnesty 

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan  membayar  

tebusan  dalam  jumlah tertentu.  Pengampunan  pajak   bertujuan  untuk  

memberikan  tambahan  penerimaan  pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang 

tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu,  2017:499).  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengertian 

pengampunan pajak adalah: 

“Penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  dengan cara 

mengungkap harta tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  

sanksi  pidana  di  bidang   perpajakan,  dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak”. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:505), menyebutkan bahwa ada 

beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya: 

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk 

bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. 

Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, 

sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar;  
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2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang 

terutang, namun  mengampuni  sanksi  denda  dan  sanksi  pidana  

pajaknya;  

3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, 

namun mengampuni sanksi  bunga,  sanksi  denda,  dan  sanksi  pidana  

pajaknya;  

4. Amnesti  yang  mengampuni pokok   pajak  di  masa  lalu,  termasuk  

sanksi  bunga,  sanksi  denda,  dan sanksi  pidananya. Tujuannya  adalah  

untuk  menambah  jumlah  wajib  pajak  terdaftar,  agar  seterusnya  mulai 

membayar pajak. 

 

Dari  beberapa  definisi  tersebut  diatas, maka dapat dikatakan bahwa tax 

amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa 

yang akan datang karena tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib 

pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. 

 

2.1.2.2 Asas Tax Amnesty  

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  

2016, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:  

1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat 

mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui  jaminan  kepastian 

hukum; 

2. Keadilan,  yaitu  pelaksanaan  Pengampunan  Pajak  menjunjung  tinggi 

keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat; 

3.  Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak 

bermanfaat  bagi  kepentingan  Negara,  bangsa,  dan  masyarakat, 

khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum; 
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4. Kepentingan  nasional,  yaitu  pelaksanaan  Pengampunan  Pajak 

mengutamakan  kepentingan  bangsa,  Negara,  dan  masyarakat  diatas 

kepentingan lainya. 

2.1.2.3 Tujuan Tax Amnesty 

Sesuai  dengan  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016, 

Pengampunan Pajak diterapkan di Indonesia bertujuan untuk: 

1. Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui 

pengalihan  Harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap 

peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar  Rupiah, 

penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; 

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakn yang lebih 

berkeadilan  serta  perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid, 

komprehensif, dan terintegrasi;  

3. Meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan  digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan. 

2.1.2.4  Fasilitas Tax Amnesty 

Wajib pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak (Amnesti  

Pajak)  akan  mendapatkan  beberapa  fasilitas  menuru  Marihot  Pahala  Siahaan  

(2017:83), antara lain: 

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan keterangan pajak; 

2. Penghapusan/tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  untuk 

kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015; 

3. Penghentian/tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  buku   

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk 

kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015; 
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4. Tidak  dikenai  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  untuk kewajiban 

perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015; 

5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta; 

6. Kerahasiaan  data  terkait  Program  Pengampuanan  Pajak  dijamin  oleh 

undang-undang  dan  data  Pengampunan  Pajak  tidak  dapat  dijadikan 

dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 

 

 

2.1.2.5  Subjek Tax Amnesty 

Subjek  Pengampunan  Pajak  (Amnesti  Pajak)  menurut  Thomas  

Sumarsan (2017:443)  mengacu  kepada  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  

Nomor  11 Tahun 2016, adalah: 

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak; 

2. Wajib  pajak  yang  berhak  mendapatkan  Pengampunan  Pajak   

merupakan  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  kewajiban  menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 

3. Dalam  hal  Wajib  Pajak  belum  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak 

(NPWP),  Wajib  Pajak  harus  mendaftarkan  diri  terlebih  dahulu  untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan 

Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat 

kedudukan Wajib Pajak.  

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  Undang-Undang 

Pengampunan  Pajak,  ditentukan  Wajib  Pajak  yang  dikecualikan  sebagai  

Wajib Pajak  yang  berhak  mendapatkan  Pengampunan  Pajak  (Amnesti  Pajak),  

yaitu Wajib Pajak yang sedang: 
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1. Dilakukan  penyidikan  dan  berkas  penyidikannya  telah  dinyatakan 

lengkap oleh Kejaksaan; 

2. Dalam proses peradilan; atau 

3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

2.1.2.6  Objek Tax Amnesty 

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan 

Harta  yang  dimilikinya  dalam  Surat  Pernyataan.  Pengampunan  pajak  

meliputi pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan  sampai  dengan  akhir  

Tahun  Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh 

Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan menurut Thomas Sumarsan (2017:444) terdiri 

atas kewajiban: 

1. Pajak Penghasilan; 

2. Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah; 

3. Harta Tambahan, diantaranya: 

a. Harta Warisan; 

b. Harta  hibahan  yang  diterima  keluarga  sedarah  dalam  garis 

keturunan  lurus  atau  satu  derajat,  yang  belum  atau  belum 

seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

 

2.1.2.7  Tarif Uang Tebusan 

Untuk  mendapatkan  Pengampunan  Pajak,  wajib  pajak  harus  

membayar Uang  Tebusan.  Uang  tebusan  adalah  sejumlah  uang  yang  

dibayarkan  ke  kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Salah satu 

yang mempengaruhi besar kecilnya Uang Tebusan  adalah Tarif Uang Tebusan 
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yang dikenakan kepada  Wajib Pajak. Tarif Uang Tebusan menurut Marihot 

Pahala Siahaan (2017:114) mengacu kepada  pasal  4  Undang-Undang  

Pengampunan  Pajak,  terbagi  menjadi  4 kelompok, yaitu: 

1. Tarif Uang Tebusan dalam hal Pengungkapan Harta di Dalam Negeri 

a. 2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta pada  bulan  pertama  sampai  dengan  akhir  bulan  ketiga 

terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 

Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016); 

b. 3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  pada  bulan  keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang 

Pengampunan  Pajak  mulai  berlaku  (1  Oktober  2016)  sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016; 

c. 5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  terhitung  sejak  tanggal  1  Januari  2017  sampai  dengan 

tanggal 31 Maret 2017. 

2. Tarif Uang Tebusan dalam hal Deklarasi Harta dari Luar Negeri 

a. 4%  (empat  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  pada  bulan  pertama  sampai  dengan  akhir  bulan  ketiga 

terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 

Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016); 

b. 6%  (enam  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  pada  bulan  keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang 

Pengampunan  Pajak  mulai  berlaku  (1  Oktober  2016)  sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016; dan 

c. 10%  (sepuluh  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat 

Pernyataan  Harta  terhitung  sejak  tanggal  1  Januari  2017  sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2017. 

3. Tarif Uang Tebusan dalam hal Repatriasi Harta dari Luar Negeri 

a. 2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  pada  bulan  pertama  sampai  dengan  akhir  bulan  ketiga 

terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 

Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016); 

b. 3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  pada  bulan  keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang 

Pengampunan  Pajak  mulai  berlaku  (1  Oktober  2016)  sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016; 

c. 5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan 

Harta  terhitung  sejak  tanggal  1  Januari  2017  sampai  dengan 

tanggal 31 Maret 2017. 

4. Tarif Uang Tebusan Dalam hal Wajib Pajak UMKM 

a. 0,5%  (nol  koma  lima  persen)  bagi  Wajib   Pajak  yang 

mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan Harta; 
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b. 2%  (dua  persen)  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengungkapkan  nilai 

Harta  lebih  dari  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah) 

dalam Surat Pernyataan Harta. 

5. Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu (Wajib Pajak UMKM) 

Wajib  Pajak  yang  peredaran  usahanya  sampai  dengan  Rp 

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)  pada Tahun 

Pajak  Terakhir  dan  berhak menggunakan  tariff  0,5% atau  2% adalah 

wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut 

adalah : 

a. Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari 

penghasilan atas kegiatan usaha; dan 

b. Wajib  Pajak  tidak  menerima  penghasilan  dari  pekerjaan  dalam 

hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas. 

 

2.1.3 Pemahaman Akuntansi Perpajakan 

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman  

 

Menurut Nana Sudjana (2011) pengertian pemahaman yaitu:  

“Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya  sendiri  atas  apa  yang  dibacanya  atau  didengarnya,  

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan 

petunjuk penerapan pada kasus lain”. 

 

Menurut  Winkel  dan  Mukhtar  dalam  Sudaryono  (2012:44)  pengertian 

pemahaman yaitu: 

 

 “Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan 

yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu 

bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk  tertentu ke 

bentuk yang lain”. 

 

Sementara  menurut  Benjamin  S.  Bloom  dalam  Anas  Sudijono  

(2011:50) pengertian pemahaman yaitu: 

 “Kemampuan  seseorang  untuk  mengerti  atau  memahami  sesuatu  

setelah sesuatu  itu  diketahui  dan  diingat.  Dengan  kata  lain,  

memahami  adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 

berbagai segi”.Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman adalah kemampuan  seseorang  untuk  mengerti  dan  
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memahami  sesuatu  dengan  jelas, mengerti  dan  memahami  apa  yang  

diajarkan,  mengetahui  apa  yang  sedang dikomunikasika 

 

2.1.3.2 Pengertian Akuntansi  

 

Pengertian  akuntansi  secara  umum  adalah  suatu  proses  mencatat, 

meringkas,  mengolah,  mengidentifikasi  dan  menyajikan  data,  transaksi  serta 

kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 

orang yang  menggunakannya  dengan  mudah  dimengerti  untuk  pengambilan  

suatu keputusan serta tujuan lainnya.Menurut  Wild  &  Kwok  (2011:4)  dalam  

Sukrisno  Agoes  dan  Estralita Trisnawati (2013:1) pengertian akuntansi yaitu:       

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan  keuangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi  perusahaan.  Akuntansi  mengacu  pada  tiga  aktivitas  dasar  

yaitu mengidentifikasi,  merekam  dan  mengkomunikasikan  kejadian  

ekonomi yang  terjadi  pada  organisasi  untuk  kepentingan  pihak  

pengguna  laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan 

eksternal” 

 

Menurut  Ely  Suhayati  dan  Sri  Dewi  Anggadini  (2009:02)  pengertian 

akuntansi yaitu: 

“Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian 

yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk 

satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”. 

Menurut Mursyidi (2010:17) pengertian akuntansi yaitu:  

“Proses  pengidentifikasian  data  keuangan,  memproses  pengolahan  dan 

penganalisisan  data  yang  relevan  untuk  diubah  menjadi  informasi  

yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan”. 
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Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  

adalah sebagai  sistem  informasi  yang  menyediakan  laporan  keuangan  untuk  

para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan 

untuk pengambilan keputusan. 

 

2.1.3.3 Jenis-jenis Akuntansi 

Didalam  ilmu  akuntansi  telah  berkembang  jenis-jenis  khusus 

perkembangan,  dimana  perkembangan  tersebut  disebabkan  oleh  

meningkatnya jumlah  dan  ukuran  perusahaan  serta  pengaturan  pemerintah.  

Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain: 

1. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang  berfungsi 

menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan 

manajemen menyangkut operasi harian dan perencenaan operasi di masa 

depan. 

2. Akuntansi  Biaya,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  fungsi  utamanya  

adalah sebagai  aktivitas  dan  proses  pengendalian  biaya  selama  proses  

produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah 

menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh 

perusahaan. 

3. Akuntansi  Keuangan,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  bertugas  

menjalankan keseluruhan  proses  akuntansi  sehingga  dapat  

menghasilkan  informasi keuangan  baik  bagi  pihak  eksternal,  seperti  

laporan  laba  rugi,  laporan perubahan  laba  ditahan,  laporan  posisi  

keuangan,  dan  laporan  arus  kas. Secara  umum,  bidang  akuntansi  

keuangan  berfungsi  mencatat  dan melaporkan  keseluruhan  transaksi  

serta  keadaan  keuangan  suatu  badan usaha bagi kepentingan pihak-

pihak diluar perusahaan. 

4. Auditing, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan 

pemeriksaan  (audit)  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  

perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, 

maka disebut sebagai  internal  auditor.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  

digunakan  untuk kepentingan  internal  perusahaan  itu  sendiri.  Jika  

pemeriksaan  laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka 

disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik. 



32 
 

5. Akuntansi  pajak,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  fungsi  utamanya  

adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan 

kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi  yang dilakukan oleh 

perusahaan. Lingkup  kerja  di  bidang  ini  mencakup  aktivitas  

perhitungan  pajak  yang harus  dibayar  dari  setiap  transakasi  yang  

dilakukan  perusahaan,  hingga perhitungan  pengembalian  pajak  

(restitusi  pajak)  yang  menjadi  hak perusahaan tersebut. 

6. Sistem  akuntansi,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  berfokus  pada  

aktivitas mendesai  dan  mengimplementasikan  prosedur  serta  

pengamanan  data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap 

aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan. 

7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada 

pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan 

data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini 

juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya 

untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. 

8. Akuntansi  internasional,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  berfokus  pada 

persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional 

(transaksi  yang  melintasi  batas  negara)  yang  dilakukan  oleh  

perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah 

seluruh upaya untuk  memahami  hukum  dan  aturan  perpajakan  setiap  

negara  di  mana perusahaan multinasional beroperasi. 

9. Akuntansi  sektor  publik,  yaitu  bidang  akuntansi  yang  berfokus  pada 

pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi 

nirlaba  lainnya.  Hal  ini  diperlukan  karena  organisasi  nirlaba  adalah 

organisasi  yang didirikan dengan tujuan bukan  menghasilkan laba usaha, 

sebagaimana  perusahaan  komersial  lainnya.  Contohnya  mencakup 

pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya. 

 

2.1.3.4 Pengertian Akuntansi Pajak 

 

Menurut  Sukrisno  Agoes,  Estralita  Trisnawati  (2013:10)  akuntansi  

pajak yaitu: 

 

“Akuntansi  pajak,  merupakan  bagian  dalam  akuntansi  yang  timbul  

dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi 

pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undangundang 

perpajakan  dan  pembentukannya  terpengaruh  oleh  fungsi perpajakan  dalam  

mengimplementasikan  sebagai  kebijakan  pemerintah. Tujuan  dari  akuntansi  

pajak  adalah  menetapkan  besarnya  pajak terutang berdasarkan laporan keungan 

yang disusun oleh perusahan”. 

 

Adapun akuntansi  pajak menurut Waluyo (2012:35) adalah sebagai 

berikut: 
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“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan 

keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan 

perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan  dengan akuntansi, yaitu 

masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta 

pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”. 

 

Berdasarkan  definisi  di  atas  akuntansi  pajak  dapat  disimpulkan  

bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi  yang berkaitan  dengan perhitungan 

perpajakan dan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  

beserta  aturan pelaksananya,  dengan  tujuan  menetapkan  besarnya  pajak  

terutang  berdasarkan laporan keuangan yang disusun suatu perusahaan.  

 

2.1.3.5 Pengertian Laporan Keuangan 

 

Dalam  PSAK  No.  1  (2009)  Laporan  Keuangan  adalah  catatan  

informasi keuangan  suatu  perusahaan  pada  suatu  periode  akuntansi  yang  

dapat  digunakan untuk  menggambarkan  kinerja  perusahaan  tersebut.  Tujuan  

laporan  keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. 

Menurut Irham Fahmi (2012:22) pengertian laporan keuangan yaitu 

sebagai berikut:  

“Laporan  keuangan  merupakan  suatu  informasi  yang  menggambarkan 

kondisi  suatu  perusahaan,  di  mana  selanjutnya  itu  akan  menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”. 

Menurut Hery (2015:5) laporan keuangan yaitu sebagai berikut : 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakanan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan 

atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dengan kata  lain,  laporan  keuangan  ini  berfungsi  sebagai  alat  

informasi  yang menghubungkan  perusahaan  dengan  pihak-pihak  yang  

berkepentingan, yang  menunjukkan  kondisi  kesehatan  keuangan  

perusahaan  dan  kinerja perusahaan”. 
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Tujuan  laporan  keuangan  menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) 

(2015:15-16) yaitu sebagai berikut: 

 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna 

laporan keuangan  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi.  Laporan  

keuangan  juga menunjukkan  hasil  pertanggungjawaban  manajemen  

atas  penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 

 

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:26) adalah: 

“Tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  informasi kepada pihak  

yang  membutuhkan  tentang  kondisi  suatu  perusahaan  dari sudut angka angka 

dalam satuan moneter”. 

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan 

yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan 

Sukrisno Agoes  dan  Estralita  Trisnawati  (2013:4),  laporan  keuangan  yang  

lengkap  terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan  yang  menyajikan  penghasilan  dan  beban  entitas  untuk  suatu 

periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada 

konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan 

penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. 

b. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi 

selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat 

setelah  laporan  laba  rugi  tetapi  sebelum  neraca,  karena  jumlah ekuitas 

pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. 
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c. Neraca 

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada  

tanggal  tertentu,  misalnya  pada  akhir  bulan  atau  akhir  tahun.  Ada dua bentuk  

neraca,  yaitu  bentuk  akun  dan  juga  bentuk  laporan,  menurut  IAI dalam 

SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan  

terbatas  mengungkapkan  antara  lain  hal-hal  berikut:  (a)  untuk setiap 

kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah  saham  

yang  diterbitkan  dan  disetor  penuh;  nilai  nominal  saham; ikhitisar  jumlah  

perubahan  saham  yang  beredar;  hak,  keistimewaan  dan pembatasan  yang 

melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan 

pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam 

ekuitas. 

a. Laporan Arus Kas 

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara  

kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang tejadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan  pendanaan. 

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1) arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar; 

2) arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar; 

3)  arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi 

yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas; 

b. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan  

keuangan.  Catatan  atas  laporan  keuangan  memberikan  penjelasan  

naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan 

keuangan. 

 

Berdasarkan definisi di  atas tujuan laporan keuangan dapat disimpulakan  

bahwa  tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang  

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 
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2.1.3.6 Laporan Keuangan Komersial  

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai  

dengan SAK yang meliputi neraca, perhitungan laba-rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Gunadi, 

2012:137).  

Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK),  laporan  keuangan  

adalah suatu  ringkasan  dan  proses  pencatatan,  merupakan  suatu  ringkasan  

transaksitransaksi  keuangan  yang  terjadi  selama  satu  tahun  buku  yang  

bersangkutan. Laporan  keuangan  ini  dibuat  oleh  manajemen  dengan  tujuan  

untukmempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh 

pemilik perusahaan.  Disamping  itu  laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk  

memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. Neraca  harus  disusun  secara  sistematis  sehingga  dapat  

memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat 

tertentu. Demikian pula  dengan  perhitungan  laba-rugi  harus  disusun  

sedemikian  rupa  agar  dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha 

perusahaan dalam  periode tertentu. Sebagai  pelengkap  perhitungan  laba-rugi,  

harus  disusun  laporan  perubahan  lada ditahan.  Cara  penyajian  laporan  

keuangan  ini  dapat  digabungkan  dengan perhitungan  laba-rugi,  sehingga  

dapat  ditunjukan sekaligus  laba  periode  tertentu berikut  modifikasi  terhadap  

laba  ditahan.  Laporan  posisi  keuangan  menunjukan semua aspek penting 

aktivitas pembiyaan dan investasi tanpa tergantung apakah transaksi tersebut 

berpengaruh langsung kepada kas atau unsur-unsur modal kerja  
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lainnya.  

Catatan atas laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting  

yang  dianut  perusahaan  harus  disajikan  tersendiri  sebelum  catatan  atas  

laporan keuangan  atau  sebagian  dari  catatan  atas  laporan  keuangan.  Ikhtisar  

tersebut memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan  akuntansi yang 

mempengaruhi posisi  keuangan  dan  hasil  usaha  perusahaan,  seperti  metode  

penyusutan  aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan, penjabaran mata uang 

asing dan penetapan laba dalam kontrak pembangunan jangka panjang. 

2.1.3.7 Laporan Keuangan Fiskal  

Laporan  keuangan  fiskal  adalah  laporan  keuangan  yang  disusun  

berdasarkan aturan atau kaidah yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan  

utama  dari  laporan  keuangan  fiskal  adalah  pemungutan  pajak  yang  adil  dan  

merupakan  tanggung  jawab  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  melindungi  para  

pembayaran pajak tarif dari tindakan semena-mena (Suandy, 2011:75).  

Dalam  rangka  membandingkan  antara  penghasilan  dan  biaya,  pada  

akuntansi  pajak  sama  sekali  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  

taksirantaksiran,  contoh:  apabila  piutang  tersebut  secara  nyata  betul-betul  

tidak  dapat ditagih  dengan  membuat  daftar  para  piutang  tak  tertagih  tersebut.  

Jumlah  yang nyata-nyata  tidak  tertagih  tersebut  merupakan  jumlah  piutang  

yang  dapat dikurangkan sebagai biaya. 

Pada akuntansi pajak, dikaitkan dengan kapastian hukum dan kemudahan  
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pencatatannya, segala sesuatu yang sifatnya taksiran atau perkiraan atau 

pemberian bentuk natura dan kenikmatan lain yang sifatnya susah diukur tidak 

diperkenankan dikurangkan  sebagai  biaya  fiskal.  Berdasarkan  ketentuan  

peraturan  perundangundangan perpajakan, bagi Wajib Pajak yang mengadakan 

pembukuan, diharuskan menyerahkan  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu  

lampiran  dalam  SPT  (Surat Pemberitahuan),  dengan  catatan  SPT  yang  

diserahkan  harus  benar,  lengkap  dan jelas.  

Apabila  peraturan  perpajakan  digunakan  untuk  kepentingan  

pengaturan suatu  investasi  atau  merupakan  insentif  guna  pengembangan  

usaha  sosial  dan ekonomi yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal pada 

keadaan tertentu dapat dikurangkan dari biaya fiskal. Contoh: natura dan 

kenikmatan umum daerah  

terpencil. 

2.1.3.8 Pengertian Pemahaman Akuntansi Perpajakan  

Pemahaman  akuntansi  merupakan  suatu  kemampuan  seseorang  untuk  

mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Menurut Mardahlena (2007:25) 

Tingkat pemahaman  akuntansi  ini  dapat  diukur  dari  paham  seseorang  

terhadap  proses mencatat  transaksi  keuangan,  pengelompokan,  pengikhtisaran, 

pelaporan  dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman 

akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. 

Menurut Johar Arifin (2007:12), pemahaman akuntansi pajak yaitu 

sebagai berikut: 
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“Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku 

serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian 

laporan keuangan  suatu  perusahaan.  Akuntansi  adalah  suatu  alat  yang  

dipakai sebagai bahasa bisnis informasi  yang disampaikan hanya dapat 

dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar 

transaksi tercatat  diolah  menjadi  informasi  yang  berguna.  Pemahaman  

akuntansi pajak  akan  memberikan  pengetahuan  bagaimana  wajib  pajak 

menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  kelompok  besar  menurut 

karakteristik  ekonominya.  Unsur  yang  berkaitan  langsung  dengan 

pengukuran  posisi  keuangan  adalah  aktiva,  kewajiban  dan  ekuitas. 

Sedangkan  unsur  yang  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  dalam 

perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.  

 

Menurut  Nur  Hidayat  (2013:68)  yang  diambil  dari  undang-undang  

perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (pasal 28 UU KUP).  

Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri, dan  SPT.  

Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka  

telah diuraikan terdapat beberapa pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti : 

“Pandai  atau  mengerti  benar  sedangkan  pemahaman  adalah  proses, 

cara, perbuatan atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki 

pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti 

benar akuntansi pajak.  Pemahaman  wajib  pajak  tentang  akuntansi  

pajak  akan  memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak 

menyelenggarakan atau mebuat catatan pembukuan bagi badan usaha 

sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena 

pajak”. 

 



40 
 

Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman 

akuntansi  pajak  adalah  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  peraturan 

perpajakan yang  berlaku  serta  pengaruhnya  bagi  perusahaan  dan  penyajian  

kewajaran penyajian  laporan  keuangan  suatu  perusahaan.  Sehingga  wajib  

pajak  dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan 

baik. Dan didalam pelaporan  SPT  wajib  pajak  harus  melampirkan  pembukuan  

yang  berisi  laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang 

lainya apa bila dibutuhkan. 

2.1.3.9 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal 

1. Pendapatan yang Bersifat Final 

Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 

2008,  Pasal  4  yang  menjadi  pendapatan  yang  bersifat  final  adalah 

penghasilan sebagai berikut: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan  surat  utang  Negara,  dan  bunga  simpanan  yang  

dibayarkan  oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi; 

b.  Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas  lainnya,  transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 

atau pengalihan  penyetoran modal pada perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh perusahaan modal ventura; 
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d. Penghasilan  dari  transaksi  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan; dan  

e. Penghasilan  tertentu  lainnya,  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

2. Pendapatan yang dikecualikan dari Objek Pajak 

Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  4  (3)  yang  dikecualikan  oleh  

subjek pajak: 

a. Bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat  yang  diterima  oleh  badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan  yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang  diakui di 

Indonsia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan 

yang  berhak,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan 

Peraturan Pemerintah; dan  

b. Harta  termasuk  setoran  tunai  yang  diterima  oleh  badan  sebagaimana 

dimsaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
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1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha 

milik  daerah  yang  menerima  deviden,  kepemilikan  saham  pada 

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima 

persen) dari jumlah modal yang disetor; 

3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan  

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 menjelaskan untuk  

menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib Pajak dalam negeri 

dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 

a. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  seperti 

deviden,  termasuk  deviden  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan 

asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha 

koperasi; 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c.  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan,  kecuali 

penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta 

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 

daerah tertentu dan  yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

d.  Jumlah  yang  melebihi  kewajaran  yang  dibayarkan  kepada 

pemegang  saham  atau  kepada  pihak  yang  mempunyai  hubungan 
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istimewa  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  

dilakukan; 

e. Harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan  

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,  

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)  

huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan  

amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  

oleh  pemerintah  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 

yang  ketentuannya  diatur  dengan  atur  berdasarkan  Peraturan 

Pemerintah; 

f. Pajak Penghasilan 

g.  Gaji  yang  dibayarkan  kepada  anggota  persekutuan,  firma,  atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi ataas saham; 

h. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi  

pidana  berupa  denda  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan 

perundangundangan di bidang perpajakan. 
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2.1.3.10 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak 

   Beda  waktu  merupakan  perbedaan  pengakuan  baik  penghasilan 

maupun biaya  antara  akuntansi  komersial  dengan  ketentuan  undang-undang  

PPh  yang sifatnya  sementara  artinya  koreksi  fiskal  yang  dilakukan  akan  

diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi 

beda waktu terjadi karena : 

a. Metode Penyusutan 

Perbedaan  utama  antara  akuntansi  dengan  undang-undang 

perpajakan  adalah  penentuan  umur  aktiva  dan  metode  penyusutan  

yang boleh  digunakan.  Akuntansi  menentukan  umur  aktiva  

berdasarkan  umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak 

terlepas dari tafsiran Judgement. 

Menurut  IAI  (2007)  Akuntansi  memiliki  beberapa  metode 

penyusutan yaitu: 

1. Metode  garis  lurus  (Straight  Line  Method)  yaitu,  menghasilkan 

pembebanan  yang  tetap  selama  umur  manfaat  asset  jika  dinilai 

residunya tidak berubah. 

2. Metode  Saldo  Menurun  (Diminishing  Balance  Method)  yaitu, 

menghasilkan  pembebanan  yang  menurun  selama  umur  

manfaat asset. 

3. Metode  Jumlah  Unit  (Sum  Of  The  Unit  Method),  yaitu 

menghasilkan  pembebanan  yang  menurun  selama  umur  

manfaat asset. 

 

Ketentuan  perpajakan  hanya  menetapkan  dua  metode  penyusutan yang 

harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 

tentang Pajak Penghasilan  yaitu berdasarkan metode  garis lurus dan metode 

saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. 

b. Metode nilai persedian 
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Dalam  Pasal  10  ayat  (6)  undang-undang  Pajak  Penghasilan, 

persediaan  dan  pemakaian  persediaan  untuk  penghitungan  harga  pokok 

dinilai  berdasarkan  harga  perolehan  yang  dilakukan  secara  rata-rata (Average)  

atau  dengan  cara  mendahulukan  persediaan  yang  diperoleh pertama  (FIFO)  

Penggunaan  metode  tersebut  harus  dilakukan  secara konsisten. 

2.1.3.11Pembukuan Bagi Wajib Pajak 

Menurut  UU  KUP  no.16  tahun  2009  Pasal  1  angka  29  dalam  

Sukrisno Agoes (2013:7) yaitu: 

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara  

teratur untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  

zzameliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga 

jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk 

periode tahun pajak tersebut. Laporan  keuangan  tersebut  wajib  

dilampirkan  dalam  penyampaiana  SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 

ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.” 

 

Syarat  menyelengarakan  pembukuan  menurut  Sukrisno  Agoes  

(2013:8) diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut  

 

a. Pembukuan haruslah diselenggrakan dengan memperhatikan, iktikad 

baik dan  mencerminkan  keadaan/kegiatan  usaha  yang  sebenarnya  

(Full Disclosure). 

b. Pembukuan  harus  diselenggrakan  di  Indonesia,  dengan  

menggunakan huruf  latin,  angka  arab,  satuan  mata  uang  rupiah,  

dan  disusun  dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang 

di ijinkan oleh menteri keuangan 

c. Pembukuan  diselenggrakan  dengan  prinsip  taat  asas  (consistency)  

dan stelsel accrual atau stelsel kas.  

d. Perubahan  terhadap  metode  pembukuan  dana  tau  tahun  buku  

harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  

e. Pembukuan yang diselenggrakan sekurang-kurangnya terdiri atas 

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, 

serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak 

yang terhutang. 
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f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan 

dokumen lain,  termasuk  hasil  pengelolaan  data  dari  pembbukuan  

yang  dikelola secara  elektronik  atau  secara  program  aplikasi  

online  wajib  disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat 

kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat 

kedudukan Wajib Pajak Badan. 

 

 

2.1.4    Pelayanan  

2.1.4.1 Pengertian Pelayanan 

Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dijelaskan  pelayanan  adalah  

suatu kegiatan atau urutuan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan 

Selain pengertian diatas menurut Fandy Tjiptono (2014 : 268) definisi 

pelayanan adalah sebagai berikut: 

“Kualitas  pelayanan berfokus  pada  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dan 

keinginan  konsumen  serta  ketepatan  penyampaianya  untuk 

mengimbangi harapan konsumen”.   

 

Sedangkan Menurut Jatmiko, 2006 (dalam Arum, 2012:19) pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

“Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 

segala kebutuhan yang diperlukan seseorang)”. 
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2.1.4.2 Pengertian Pelayanan Fiskus 

Suatu layanan dapat dikatakan baik  apabila usaha yang dijalankan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Pelayanan  yang berkualitas adalah pelayanan yang 

dapat memberikan kepuasan kepada  pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi 

standar  pelayanan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  serta  harus  dilakukan 

secara terus-menerus. 

Siregar dkk, (2012:7) menyatakan  bahwa  pelayanan  fiskus adalah 

sebagai berikut : 

“Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. 

 Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) pelayanan fiskus adalah:  

“Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang 

diberikan kepada WP oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu WP 

memenuhi kewajiban perpajakannya”. 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 

ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan: 

 “Pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra 

DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam 

rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak 

terhadap DJP”. 
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Menurut Lewis dan Baums dalam Lina Anatan 2013:57 , definisi kualitas 

pelayanan pajak adalah sebagai berikut: 

 “Kualitas Pelayanan Pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak dengan memberikan fasilitas yang mendukung wajib pajak lebih 

mudah dalam membayar pajak, menonjolkan sikap yang baik dan menarik 

antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran 

positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak”. 

 

Berdasarkan penjelasan  di  atas bahwa  pentingnya kualitas pelayanan 

pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting  bagi Kantor Pelayanan Pajak 

untuk meningkatkan  kemauan  membayar  pajak  pada  Wajib  Pajak  agar  

penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan 

palayanan yang baik kepada  wajib  pajak  maka  wajib pajak  akan  senantiasa  

memenuhi  kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan  memberikan 

pelayanan  yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan  merasa senang 

dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam  penyelesaian  kewajiban  

perpajakannya.  Hal  tersebut  tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban 

oleh setiap petugas pajak.   

Petugas pajak dituntut untuk mampu  melayani setiap Wajib Pajak dengan 

baik, sopan santun, memiliki rasa hormat  kepada wajib pajak sebagai pelanggan, 

serta  memiliki  keahlian  dan  pengetahuan  dibidang  pajak  yang  tentunya  akan 

menunjang kualitas dari pelayanan dari  petugas pajak kepada wajib pajak. Selain 

itu, peralatan yang dimilik oleh kantor  pajak tentunya juga diperlukan seperti alat 

komunikasi, komputer, ruang tunggu  yang bagus, nomor antrian, serta peralatan 

penunjang lainnya.  
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Pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  selama  proses  perpajakan  

berkaitan dengan  sikap  wajib  pajak.  Proses  perpajakan  melibatkan  fiskus  dan  

wajib  pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk 

sikap (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik 

pelayanan fiskus  maka wajib pajak  akan  memilkik  sikap  yang  positif  terhadap  

proses  perpajakan.  Namun  jika pelayanan  fiskus  tidak  baik,  hal  itu  akan  

membuat  wajib  pajak  enggan  untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2.1.4.3 Hak dan Kewajiban Fiskus 

Hak dan kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia 

(Suandy, 2005: 128), sebagai berikut: 

1) Hak Fiskus 

a) Menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan /atau mengukuhkan 

pengusaha kena pajak secara jabatan. 

b) Hak menerbitkan NPWP dan / atau meneguhkan pengusaha kena 

pajak ini dilakukan secara jabatan jika wajib pajak atau pengusaha 

kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya. 

c) Menerbitkan surat ketetapan pajak Wajib pajak dapat menerbitkan 

STP apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak 

yang tidak atau kurang bayar. 

d) Melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Fiskus berhak melakukan 

pemeriksaan dalammrangka menguji kepatuhan memenuhi 
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kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

e) Melakukan penyidikan. Apabila diduga ada tindak pidana pajak 

maka fiskus dapat melakukan tindak penyidikan. 

f) Menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan. Jika wajib 

pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo dan telah 

menerbitkan surat paksa agar wajib pajak dalam waktu 2 x 24 jam 

harus melunasi utang pajaknya. 

2) Kewajiban Fiskus 

a) Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. 

Fiskus bertugas melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan 

peraturan-peraturan pajak yang ada. 

b) Menerbitkan surat ketetapan pajak. Setelah melakukan tindakan 

pemeriksaan fiskus wajib menerbitkan surat ketetapan pajak, 

apakah berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan 

pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, 

maupun surat ketetapan pajak nihil. 

c) Merahasiakan data wajib pajak. Fiskus dilarang mengungkapkan 

kerahasiaan wajib pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang 

menyangkut masalah perpajakan yang diketahui. 
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2.1.4.4 Pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus 

 Menurut Risnawati dan Suhati (2009), pengukuran kualitas pelayanan 

fiskus adalah sebagai berikut: 

1. Keandalan (Reliability) 

a. Keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan 

b. Keandalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan 

c. Keandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 

a. Respon petugas pelayanan terhadap keluhan wajib pajak 

b. Respon petugas pelayanan terhadap saran wajib pajak 

c. Respon petugas pelayanan terhadap kritikan wajib pajak 

3. Jaminan (Assurance) 

a. Kemampuan administrasi petugas pelayanan 

b. Kemampuan teknis petugas pelayanan 

c. Kemampuan sosial petugas pelayanan 

4. Empati (Empathy) 

a. Perhatian petugas pelayanan 

b. Kepedulian petugas 

c. Keramahan petugas pelayanan 

5. Wujud Nyata (Tangibles) 

a. Menyediakan peralatan modern 

b. Memberikan fasilitas yang menarik secara visual 
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c. Memiliki penampilan rapi dan professional 

2.1.4.5 Faktor-faktor Kualitas Pelayanan Fiskus 

 Faktor-faktor kualitas pelayanan fiskus menurut Agustini (2008) adalah 

sebagai berikut: 

1. Keandalan 

Keandalan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang disepakati. 

2. Daya Tanggap 

Daya tanggap yang dimaksud disini berkenan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan, untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan pelayanan 

akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara tepat. 

3. Jaminan 

Jaminan yang dimaksud yakni perilaku pada karyawan agar mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

4. Empati 

Perusahaan memahami masalah pelanggan dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

para pelanggan dan memiliki jasa operasi yang aman. 

5. Wujud Nyata 
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Wujud nyata ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

pelengkapan dan material yang digunakan perusahaan dan 

karyawannya. 

2.1.4.6 Keterbatasan Pelayanan Fiskus 

 Menurut  Widodo  (2010:278),  Keterbatasan  aparatur/petugas  dalam  

melayani masyarakat disebabkan oleh: 

a. Prasarana  yang  kurang  mendukung  atau  kurang  memadai  dalam 

pelayanan publik. 

b. Jenis dan macam pelayanan  yang menjadi  beban pemeintah semakin 

meningkat dan semakin kompleks. 

c. Keterbatasan  aparatur  pemerintahan  yang  disebabkan  ketidak mampuan 

administratif. 

2.1.5    Kepatuhan Wajib Pajak  

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengertian  kepatuhan  perpajakan  menurut  Keputusan  Menteri 

Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu: 

 

“Kepatuhan perpajakan  adalah  tindakan  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan  

perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku 

dalam suatu Negara.” 

 

Definisi Kepatuhan Pajak menurut Gunadi (2013: 94) adalah: 

“…dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku tanpa perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  
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peringatan  ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi”. 

 

Kepatuhan  Pajak  menurut  Safri  nurmantu  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu 

(2013:138)  adalah  sebagai  berikut:   

“…kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana  Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban  perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”. 

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa 

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Kepatuhan wajib pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan 

merupakan salah nsatu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan 

Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnnya kepatuhan WP 

akan menjadi dasar kepentingan DJP dalam melakukan pembinaan, 

pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, 

apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau 

pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP” 

 

Berdasarkan  beberapa  definisi  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  telah 

dikemukakan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak 

merupakan suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  taat,  tunduk,  dan  patuh  serta 

memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajaknnya 

secara akurat dan tepat. 

2.1.5.2 Pengertian Wajib Pajak 

 

Menurut Erly Suandy (2011:105) yang dimaksud dengan wajib pajak 

adalah sebagai  berikut:  

 “…wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi 

pembayaran pajak,  pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang 
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mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  

peraturan  peundang undangan perpajakan”. 

 

Sedangkan  pengertian  badan  menurut  Erly  Suandy  (2014:105)  sebagai 

berikut: 

 

“…badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  

usaha  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan  

lainnya,  badan  usaha milik negara atau badan usaha milik daerah  dengan 

nama dan dalam bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pension,  

pesekutuan,  perkumpulan, yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  

politik,  atau  organisasi  lainnya, lembaga  dan  bentuk  lainnya  termasuk  

kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk  

usaha tetap”.  

 

Dari  definisi  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Wajib  Pajak  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kewajiban   

perpajakan dan termasuk  pemungutan  dan  pemotong  Wajib  Pajak  tertentu   

yang  telah  diatur  oleh undang-undang perpajakan. 

2.1.5.3 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak 

Kewajiban wajib pajak dalam  self assessment system  menurut Siti 

Kurnia Rahayu (2010:101), menjelaskan bahwa: 

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib  Pajak  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  ke 

Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) atau Kantor Penyuluhan  dan Pengamatan 

Potensi  Perpajakan  (KP4)  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  tinggal  

atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration  (media 

elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang 

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 

terutang  yang dilakukan  pada  setiap  akhir  tahun  pajak,  dengan  cara 

mengalikan  tarif  pajak  dengan  pengenaan  pajaknya.  Sedangkan, 

memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut 

denganjumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal 

sebagai kredit pajak (pre-payment). 

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos 
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a. Membayar Pajak 

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap 

bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. 

2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), 

PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). 

3. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai 

b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank 

pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, 

atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-

Billing). 

c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final 

Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan 

pada akhir tahun,  sedangkan  PPN  dikreditkan  pada  masa  

diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan 

pajak masukan. 

4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak 

Surat  Pemberitahuan  (SPT)  memiliki  fungsi  sebagai  suatu  sarana 

bagi  Wajib  Pajak  didalam  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan 

perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang.  Selain  itu,  SPT 

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang 

dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan 

dan pemungutan  yang  dilakukan  oleh  pemotong  atau  pemungut  

tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

 

2.1.5.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Kriteria  Wajib  Pajak  patuh  menurut  keputusan  Menteri  Keuangan  

No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) bahwa kriteria 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah:  

 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan  Surat Pemberitahuan (SPT) untuk 

semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; 

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

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak; 

3. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  piadana  di  

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal  

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada  
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pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yeng terutang 

paling banyak 5% 

5. Wajib  pajak  yang  laporan  keuangannya  untuk  dua  tahun  terakhir  di  

audit  oleh akuntan  publik  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian,  

atau  wajar  dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba 

fiskal. 

 

Kemudian  menurut  Chaizi  Nasucha  yang  dikutip  oleh  Siti  Kurnia  

Rahayu (2013:139),  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diidentifika si  dari  beberapa  

hal  sebagai berikut : 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; 

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; 

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan, 

4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan. 

 

2.1.5.5 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Jenis-jenis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Siti  Kurnia  Rahayu 

(2013:138) adalah sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Formal 

sesuai  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  secara  

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang  perpajakan, 

misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT)  PPh  sebelum  

tanggal  31  Maret  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak, dengan mengabaikan 

apakah isi Surat  Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum 

tanggal 31 Maret. 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara 

sebstansi/hakikatnya memenuhi semua kete ntuan material perpajakan 

yaitu sesuai isi dan  jiwa  undang-undang  pajak.  Kepatuhan  material  

juga  dapat  meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang 

bersangkutan, selain  memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari 

isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. 

 

Untuk  kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  formal  menurut  Undang-undang 

KUP dalam Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut: 
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1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri 

Pasal  2  Undang-undang  KUP  menegaskan  bahwa  setiap  Wajib  Pajak 

wajib  mendaftarkan  diri  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Khusus 

terhadap  pengusaha yang  dikenakan  pajak  berdasarkan  undang-undang 

PPN,  wajib  melaporkan usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai  

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  KUP  menegaskan  bahwa  setiap  

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa  

Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar. 

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak 

Kewajiban  membayar  atau  menyetor  pajak  dilakukan  di  kas  negara 

melalui  kantor  pos  atau  bank  BUMN/BUMD  atau  tempat  

pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan. 

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan 

Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat 

pembukuan  (Pasal  28  ayat  (1)).  Sedangkan  pencatatan  dilakukan  oleh 

Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  atau 

pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung  penghasilan neto dengan 

menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  dan  Wajib  

Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak 

Terhadap  Wajib  Pajak  yang  diperiksa,  harus  menaati  ketentuan  dalam 

rangka  pemeriksaan  pajak,  misalnya  Wajib  Pajak  memperlihatkan 

dan/atau  meminjamkan  buku  atau  catatan  dan  dokumen  lain  yang 

berhubungan  dengan  penghasilan  yang  diperoleh,  memberi kesempatan 

untuk  memasuki  tempat  ruangan  yang  dipandang  perlu  dan  memberi 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang 

diperlukan oleh pemeriksa pajak. 

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 

Wajib  Pajak  yang  bertindak  sebagai  pemberi  kerja  atau  

penyelenggara kegiatan  wajib  memungut  pajak  atas  pembayaran  yang  

dilakukan  dan meyetorkan  ke  kas  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  

prinsip  withholding system. 

 

Adapun kepatuhan material manurut Undang-undang KUP dalam Erly 

Suandy (2011:120) sebagai berikut:  
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“…setiap  Wajib  Pajak  membayar  pajak  terutang  sesuai  dengan  

ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dengan  tidak  

menggantungkan pada adanya  surat  ketetapan  pajak  dan  jumlah  pajak  

yang  terutang  menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  

peraturan  perundang-undangan perpajakan”. 

 

Sementara itu, menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua 

macam kepatuhan yaitu sebagai berikut: 

1. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  

memenuhi kewajibannya  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam 

undangundang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk 

mendaftarkan diri,  ketepatan  waktu  Wajib  Pajak  dalam  menyampaikan  

SPT  tahunan, ketepatan  waktu  dalam  membayar  pajak,  dan  pelaporan  

Wajib  Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. 

2. Kepatuhan  material  adalah  waktu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara 

substantif  (hakekat)  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan, 

yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Jadi  Wajib  

pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah 

Wajib Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  baik  dan  benar  atas  SPT  

tersebut sehingga  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  

perpajakan  dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu. 

 

 

2.1.5.6 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  (2013:140)  pentingnya  kepatuhan  wajib  

pajak yaitu sebagai berikut: 

 

“…masalah  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  masalah  penting  diseluruh 

dunia baik bagi negara maju  maupun negara berkembang, karena jika 

Wajib Pajak tidak  patuh  maka  akan  menimbulkan  kei nginan  untuk  

melakukan  tindakan penghindaran,  pengelakan,  penyelundupan,  dan  

pelalaian  pajak.  Yang  pada akhirnya tindakan tersebut akan 

menyebabkan penerimaan negara pajak  akan berkurang”. 

 

Sementara  itu  menurut  Pandiangan  (2014:245)  manfaat  yang  dapat 

diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau 

Surat  Keterangan  Domisili  (SKD)  atau  jenis  surat  lainnya  tentang 

perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar. 

2. Sesuai  Pasal  17C  UU  KUP,  WP  dapat  lebih  cepat  menerima 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak 

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling 

lama  1  bulan  sejak  permohonan  diterima  secara  lengka p  untuk  Pajak  

Pertambahan Nilai. 

 

Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  menghasilkan  banyak  keuntungan,  baik  

bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri. Bagi fiskus, kepatuhan Wajib 

Pajak akan meringankan  tugas  dari  aparat  pajak,  petugas  tidak  terlalu  banyak  

melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan optimal. 

 

2.1.6    Penelitian Terdahulu 

Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai  pengetahuan  pajak,  

kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat  

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

dan 

Tahun 

Peneliti

an 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaa

n 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

1 Viega 

Ayu 

Permata 

Sari 

(2017) 

Pengaruh 

Tax 

Amnesty, 

Pengetah

uan 

Perpajaka

n, dan 

Pelayana

n Fiskus 

X1: Tax 

Amnesty 

X2: 

Pengetahu

an 

Perpajaka

n 

X3: 

Pelayanan 

Hasil 

analisis 

yang 

dilakukan 

menunjuk

an bahwa 

ada 

pengaruh 

positif tax 

Memiliki 

perbedaa

n pada 

tahun 

penelitian

, lokasi 

penelitian

, 

menghila

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen 

yaitu 

pengaruh 

tax amnesty, 

dan 

pelayanan 

fiskus serta 
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Terhadap 

Kepatuha

n Wajib 

Pajak 

Fiskus 

Y: 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

amnesty 

dan 

pengetahu

an 

perpajaka

n, 

sedangkan 

pelayanan 

fiskus 

tidak 

berpengar

uh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib 

pajak. 

ngkan 

pengetah

uan 

perpajaka

n dan 

menamba

hkan 

variabel 

independ

en yaitu 

pengetah

uan 

akuntansi 

perpajaka

n. 

variabel 

dependen 

yaitu 

kepatuhan 

wajib pajak. 

2 Ahmad 

Ardiyan

syah 

Kertaha

di dan 

Rizki 

Yudhi 

Dewant

ara 

(2016) 

Pengaruh 

Pelayana

n Fiskus 

Terhadap 

Kepatuha

n Wajib  

Pajak 

Melalui  

Kepuasan  

Wajib 

Pajak 

X1 : 

Pelayanan 

fiskus 

Y1 :  

Kepuasan 

wajib 

pajak 

Y2: 

Kepatuhan 

wajib 

pajak 

Hasil 

analisis 

jalur 

Pelayanan 

Fiskus 

(X1) 

berpengar

uh positif 

terhadap 

variabel  

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

(Y2) 

dengan 

variabel 

Kepuasan 

Wajib 

Pajak 

(Y1) 

sebagai 

varibel 

intervenin

g. 

Memiliki 

perbedaa

n pada 

tahun dan 

lokasi 

penelitian 

serta 

populasi 

dan 

sampel. 

Menghila

ngkan 

variabel 

dependen 

yaitu 

kepuasan 

wajib 

pajak 

serta 

menamba

hkan 

variabel 

indenpen

den yaitu 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen 

yaitu 

pelayanan 

fiskus serta 

variabel 

dependen 

yaitu 

kepatuhan 

wajib pajak 
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pengetah

uan 

akuntansi 

perpajaka

n dan tax 

amnety. 

3 Etivita

wati*,Si

ti 

Nurlael

a, 

Kartika 

Hendra 

Titisari 

(2017) 

Pengaruh 

Pemaham

an, 
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2.2  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan  

proses  penelitian  dimana  kerangka  pemikiran  harus  menerangkan,  pemikiran  

intinya  berusaha  menjelaskan  konstelasi  hubungan  antara  variabel  yang  akan  

diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian  

sebelumnya (Desy, 2016). 

2.2.1 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori  yang  menghubungkan  antara  Pengaruh Tax Amnesty terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengertian 

pengampunan pajak adalah: 

“Penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  dengan cara 

mengungkap harta tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  

sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak”. 

Sedangkan Dvano dan Rahayu (2006:137) menyatakan bahwa: 

“Adanya tax amnesty kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak masa lalu yang seharusnya terutang tidak 

dikenai sanksi denda dan sanksi pidana, memberikan kesempatan bagi 

wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh”. 
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Teori  diatas  diperkuat  dengan  penelitian terdahulu  oleh  Nurulita 

Rahayu (2017) dan Viega Ayu Permata Sari (2017)  yang  menyatakan  bahwa  

Tax  amnesty  juga  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  

Pengaruh  positif  yang  ditunjukkan  oleh  tax  amnesty mengindikasikan  bahwa  

apabila  tax  amnesty  mengalami  kenaikan  maka  angka kepatuhan wajib pajak 

akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan teori tersebut beserta dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sementara  bahwa  Tax Amnesty  

memiliki  pengaruh  terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak,  yang artinya dengan Tax 

Amnesty Wajib Pajak yang selama ini belum atau belum sepenuhnya  melaporkan  

harta  pada  Surat  Pemberitahuan  Tahunan   Pajak Penghasilan akan melaporkan 

hartanya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori  yang  menghubungkan  antara  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak 

mengenai Akuntansi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Johar Arifin (2007:12), pemahaman akuntansi pajak yaitu 

sebagai berikut: 
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“Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku 

serta pengaruhnya bagi perusahaan dan  penyajian kewajaran penyajian 

laporan keuangan  suatu  perusahaan.  Akuntansi  adalah  suatu  alat  yang  

dipakai sebagai bahasa bisnis informasi  yang disampaikan hanya dapat 

dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar 

transaksi tercatat  diolah  menjadi  informasi  yang  berguna.  Pemahaman  

akuntansi pajak  akan  memberikan  pengetahuan  bagaimana  wajib  pajak 

menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  kelompok  besar  menurut 

karakteristik  ekonominya.  Unsur  yang  berkaitan  langsung  dengan 

pengukuran  posisi  keuangan  adalah  aktiva,  kewajiban  dan  ekuitas. 

Sedangkan  unsur  yang  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  dalam 

perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”. 

Sedangkan Sumianto (2015).menyatakan bahwa :  

 

“Pemahaman akuntansi pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam  

pajak  dimana  akuntansi  ini  memberikan  pemahaman  mengenai  cara  

untuk menghitung  sampai  menyajikan  jumlah  utang  pajak  untuk  di  

bayar  yang  tepat. Pemahaman  terhadap  akuntansi  pajak  tidak  hanya  

memberikan  pengetahuan namun  juga  membuat  wajib  pajak  mengerti  

untuk  menghitung  dan  melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan 

meningkat”. 

 

Teori  di  atas  diperkuat  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Andyani  

Nur Fitriana (2016) menunjukkan bahwa  pemahaman wajib pajak  mengenai 

akuntansi perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu di atas, maka dapat 

diambil  kesimpulan  sementara  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  mengenai 

akuntansi perpajakan  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang 

artinya apabila pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi perpajakan semakin 

baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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2.2.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Teori yang menghubungkan antara pengaruh pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak: 

Hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kesadaran membayar 

pajak diungkapkan oleh Risnawati dan Suhati (2009) menyebutkan bahwa : 

“Adanya pelayanan yang baik dari instansi pajak dapat berupa fasilitas 

atau segala macam kegiatan yang mendukung wajib pajak agar lebih 

mudah dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, seperti 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wajib pajak, atau 

yang paling penting yaitu aparat pajak dapat memberikan sikap yang baik 

dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan yang 

baik sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri. 

Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak 

tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar 

pajak dan dapat mendorong sikap patuh dalam diri wajib pajak”.  

 

Teori  di  atas  diperkuat  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Ahmad 

Ardiyansyah Kertahadi dan Rizki Yudhi Dewantara (2016) menunjukkan bahwa  

pelayanan fiskus berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu di atas, maka dapat 

diambil  kesimpulan  sementara  bahwa  pelayanan fiskus memiliki  pengaruh  

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila wajib pajak mempunyai 

pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib 

pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan. Oleh karena itu, apabila persepsi wajib pajak puas terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat 

membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat.  

Berdasarkan  uraian  tersebut maka  penulis  membuat  bagan  kerangka  

pemikiran,  seperti  terlihat  pada  gambar berikut: 
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2.3  Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015: 93) hipotesis adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah 

penelitian,  oleh  karena  itu  rumusan  masalah  penelitian  biasanya  disusun 

dalam  bentuk  kalimat  pertanyaan.  Dikatakan  sementara,  karena  jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.  

Sedangkan menurut Sudjana (2012: 219) hipotesis adalah  sebagai berikut:  

“Asumsi  atau  atau  dugaan  mengenai  suatu  hal  yang  dibuat  untuk 

menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekan”. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1  :   Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

H2  :  Pemahaman Akuntansi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak  

H3  :  Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak.  


