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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori 

        2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), 

tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum (Feldmann dalam Waluyo, 2011). Pajak 

adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 

umum dan yang dapat dipaksakanya, tanpa adanya kontraprestasi yang 

dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah (Smeets dalam Waluyo, 2011). 

 Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

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

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Soemitro dalam Waluyo, 2011). 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut (Waluyo, 2011): 
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1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 

ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011): 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
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Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 

2011): 

a. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang. 

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut. 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif, 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh  fiskus. 

b. Sistem Self Assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

c. Sistem Withholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2009) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

1. Teori asuransi 

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang 

dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan 

jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian 

asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan 

tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara 

dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut 

yang sewaktu–waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. 

Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar kuasa hukum 

kepada pemungut pajak, namun beberapa pakar menentangnya. 

Mereka berpendapat bahwa pembandingan antara pajak dan 

perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena: 1) dalam hal timbul 

kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan 2) 

antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh 

negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 

2. Teori Kepentingan 

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak 

yang harus dipungut dari seluruh penduduk.  
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Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-

masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan 

atas jiwa orang-orang itu berserta harta bendanya. Oleh karena itu, 

sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara 

dibebankan kepada mereka. 

3. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, 

yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan 

tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap 

orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. 

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak 

haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar 

menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur 

berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya 

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan 

untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau 

pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang 

tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh Tuan Akbar (tidak kawin) dan 

Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2), mempunyai penghasilan yang 

sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan 

Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar 

lebih kecil dibanding Tuan Hakim. 
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4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak 

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, 

maka teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. 

Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka 

timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah 

berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan (yang menjelma 

menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap 

orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk 

membuktikan tanda buktinya terhadap negara dalam bentuk 

pembayaran pajak.  

5. Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 

melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang 

baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi 

pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya 

beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk memelihara hidup 

masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan 

untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa 

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 
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2.2 Pajak Penghasilan 

      2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Pohan (2012) pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena 

pajak yang diperoleh subjek pajak. Menurut Muljono (2009) penghasilan 

berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh adalah 

“Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik 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”. 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut 

ketentuan fiskal sebagai berikut (Djuanda, et al.): 

1. Penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak). 

2. Penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak). 

3. Penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final. 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Menurut Ilyas dan Suhartono (2010) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan (s.t.d.t.d) UU Nomor 36 Tahun 2008 berlaku mulai tahun pajak 

2009. Sedangkan ketentuan PPh tahun pajak 2008 dan tahun-tahun 
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sebelumnya, berlaku ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU 

Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 17 Tahun 2000. 

2.2.3 Subjek Pajak 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, dijelaskan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, 

badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan dalam Pasal 3 yang tidak 

termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kantor 

perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, 

organisasi-organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota 

organisasi tersebut dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. 

2.2.4  Objek Pajak 

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, dijelaskan yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan yang dikecualikan dari 

objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, warisan, kenikmatan dalam 

bentuk natura, pembayaran asuransi orang pribadi, dan sebagainya. 
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2.2.5   Tarif Pajak Penghasilan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak 

luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia 

melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut: (Waluyo, 

2012 ). 

2.2.6  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

 Menurut Resmi (2009) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan 

jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Dalam Waluyo 

(2012) pengenaan pajak penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib 

Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung 

Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan 

netonya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
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Tabel 2.1 

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

1 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) 

5%  

(lima persen) 

2 Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) 

15%  

(lima belas persen) 

3 Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 

(lima ratus juta rupiah) 

25%  

(dua puluh lima persen) 

4 Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) 

30%  

(tiga puluh persen) 

 

2.3  Sanksi Perpajakan 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) sanksi adalah 

tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian 

atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb). 

Menurut Tanlain et al. hukuman atau sanksi adalah “tindakan pendidik terhadap 

anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak 

melakukannya lagi”. Sedangkan menurut Poerwadaminto dalam “kamus umum 

bahasa Indonesia” sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman) yang 

dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa–apa yang sudah 

ditentukan. 
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Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa 

sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). 

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan 

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 

2010 dalam Arum, 2012). 

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang 

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006 

dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Pandangan tentang sanksi perpajakan 

tersebut diukur dengan indicator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 

2010) sebagai berikut: 

(1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 

(2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat 

ringan. 

(3) Pengenaan sanksi yanhg cukup berat merupakan salhsatu sarana untuk 

mendidik wajib pajak. 

(4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi. 

(5) Pengeanaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 
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2.4  Kemauan Membayar Pajak 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) kemauan adalah 

apa yang dimaui; keinginan; kehendak. Kemauan membayar pajak sebagai suatu 

nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan 

peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009 

dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).  

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 

administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan 

hukum perpajakan, dan tarif pajak. (Devano dan Rahayu, 2006 dalam 

Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Indikator kemauan membayar pajak: 

- Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak. 

- Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. 

- Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak. 

- Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak. 

- Membuat alokasi dana untuk membayar pajak 

    Menurut Widaningrum (2007) dalam Hardiningsih dan Yulianawati 

(2011) yang melakukan penelitian tentang identifikasi kemampuan dan kemauan 

membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah, dikatakan bahwa Ability 

dan Willingness to Pay dimana ini diukur dari: Atribut perumahan, fungsi 

pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. Hasilnya 

menyimpulkan variabel pendapatan memiliki pengaruh atau hubungan postitif 

terhadap kesedian membayar pajak.  
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Menurut Sakti (2004) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) hal yang dapat 

diharapkan akan meningkatkan kemauan  masyarakat untuk membayar pajak 

yaitu kemudahan dalam administrasi proses atau prosedur pembayaran pajak yang 

tidak berbelit-belit, untuk itu dibutuhkan modernisasi administrasi dalam 

melakukan pembayaran pajak. Menurut Utami et al (2012) Kemauan membayar 

pajak (willingness to pay tax) dapat dibagi menjadi 2 subkonsep yaitu, konsep 

kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu 

keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya 

untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Kemauan membayar pajak dapat 

diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang 

ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara 

langsung (Monica Dian, 2011) dalam Permadi, et al (2013). Menurut Andi, et al 

(2013) Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.  

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan 

pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk 

tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu 

nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan 

sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Fikriningrum, 2012:12) dalam  

Ramadiansyah, et al (2014). 
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2.5  Kesadaran Membayar Pajak 

Menurut Zulaikah dan Arum (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri 

manusia untuk memahami raelitas dan bagaimana mereka bertindak atau 

bersikap terhadap realitas. Menurut Jamtiko (2006)  dalam Zulaikah dan Arum 

(2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau 

mengerti. Menurut (Sadhani (2004) dalam Tarjo dan Kusumawati (2005) dalam 

Yulianawati dan Hardiningsih (2011) rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib 

pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan surat pemberitahuan 

(SPT) tahunannya.  

  Menurut Handayani et al (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri 

manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau 

menyikapi terhadap realitas. Menurut Witono (2008) salah satu unsur yang bisa 

ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak 

adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui 

penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun 

membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. 

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, 

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.  
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Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran 

pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, 

kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan 

(Irianto, 2005) dalam Utami et al (2012). 

  Menurut Widayati dan Nurlis, (2010) dalam Handayani et al (2012) 

kesadran yang dimiliki oleh manusia kesadran dalam diri, akan diri sesame, 

masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Menurut Gozali (1976) dalam 

Pudji (2002) dalam Handayani et al (2012) mendefinisikan kesadaran sebagai 

rasa rela melakukan sesuatu sebagai kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) kesadaran adalah 

keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam 

kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. 

Indikator kesadaran membayar pajak antar lain: 

- Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 

- Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan 

negara. 

- Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 

- Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan 

merugikan negara. 

- Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi 

tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak. 
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- Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan 

rakyat. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1982), dalam Musyarofah dan Purnomo 

(2008), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Jadi 

kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan 

untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang 

memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti 

manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Sehingga diperlukan 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai 

pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara 

pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai 

wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak 

dapat dihilangkan (Tunggal, 1995: 8) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008). 

Menurut Musyarofah dan Purnomo (2008) Mengacu pada kesadaran 

bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, 

berupa penerapan komponen cognitif, affective dan conative dalam memahami, 

merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak 

berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan 

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar 

kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. 
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Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) kesadaran wajib pajak dalam 

kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak, Hal 

paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib 

pajak untuk melakukan kewajibanya. Timbulnya kesadaran manusia itu oleh 

sikap yang merupakan penentu dalam tingkah laku manusia, sebagai reaksi 

senang atau tidak senang ataupun suka atau tidak suka (Jahya, 2011) dalam 

Andi, et al (2013).  Menurut Andi, et al (2013) Kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang pajak dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak 

sehingga kemauan membayar berkurang.  

   Menurut Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) wajib pajak 

dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal berikut:  

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. 

6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 

 Ketidak maunya wajib pajak melakukan kewajibanya tersebut adalah asas 

pajak, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati 

oleh para wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajkan amatlah diperlukan 

untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. 

Pengaruh Kesadaran..., Erni, FB UMN, 2015



30 
 

 Hal ini didukung juga dengan penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012) 

bahwa kesadaran membayar  pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan 

membayar  pajak. Begitu juga menurut penelitian Permadi, et al (2013) terdapat 

pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Namun 

hal ini berbeda dengan hasil penelitian Andi, et al (2013) bahwa kesadaran 

membayar pajak tidak berpengaruh signfikan terhadap kemauan membayar pajak, 

kondisi tersebut menunjukan bahwa kesadaran seseorang tidak bisa dijamin 

dikarenakan perilaku yang bisa dirubah agar sadar akan pajaknya. 

  Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

Ha1: Semakin tingginya kesadaran membayar pajak, maka akan semakin 

tinggi kemauan membayar pajak.  

 

2.6  Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Menurut Utami et al. (2012) pengetahuan adalah informasi yang diketahui 

atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah 

berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan 

akal. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan 

meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena Wajib 

Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih 

baik membayar daripada terkena sanksi pajak. 

 

Pengaruh Kesadaran..., Erni, FB UMN, 2015



31 
 

Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) Pengetahuan wajib pajak 

tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau 

kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem 

perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

melakasanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, 

memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

sehingga diharapkan akan terciptanya unsur keadilan dan kebenaran 

mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui 

besarnya pajak yang terutang. Semkin luas pengetahuan peraturan 

perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak. 

Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) Indikator pengetahuan 

peraturan perpajakan disini antara lain: 

- Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan. 

- Pengetahuan akan kepemilikan NPWP ini sarana terdaftar di KPP. 

               - Pengetahuan bahwa NPWP ini sarana pengadministrasian pajak. 

               - Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenal diri atau identitas       

wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak. 

               - Tahu bahwa NPWP hanya diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali 

wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan 

harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan 

NPWP suaminya. 
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- Pengetahuan bahwa jika wajib pajakyang sudah ber NPWP 

mempunyaikewajiban untuk membayar pajak secara berkala. 

- Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui 

pengajaran dan pelatihan. 

Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) Pemahaman wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam 

memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak 

memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 

pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap 

perturan perpajaka, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi 

yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap 

wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan 

melakukan aturan perpajakan yang sesuia dengan apa yang tercantum di 

dalam peratura yang ada. Hal ini didukung juga dengan penelitian 

Fikriningrum dan Syafruddin (2012) bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan 

membayar pajak. Begitu juga menurut penelitian Permadi, et al (2013) 

terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

Ha2: Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan 

semakin tinggi kemauan membayar pajak. 
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2.7 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) persepsi 

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan. Menurut 

Chaplin (2006) persepsi adalah: (1) Proses mengetahui atau mengenali 

objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari 

proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan 

penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) variabel 

yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan 

organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, 

(5) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang 

serta merta mengenai sesuatu. Menurut Utami et al 2012 persepsi dapat 

dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian 

terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. 

 E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara online 

adalah sistem aplikasi bagian Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat 

lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan 

untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.  
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Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan 

Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara 

online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi 

untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak (www.pajak.go.id).  

 Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi 

yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). 

Menurut Waluyo (2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

 Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):  

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena 

lampiran dalam bentuk media CD/disket 

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik 

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan 

dengan baik dan sistematis 

4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan 

sistem komputer 

5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak 

6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir 

dengan menggunakan sistem komputer 

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas 
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8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang 

memakan sumber daya yang cukup banyak  

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian 

Pemberitahuan Perpanjangan  SPT Tahunan secara elektronik yang 

dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application 

Service Provider (www.pajak.go.id). Electronic filing Identification (e-FIN) 

adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

untuk menyampaikan surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) 

(www.pajakindonesia.com ). 

 Aplikasi E-filing yang disediakan melalui Penyedia Jasa Aplikasi 

(Application Service Provider) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):  

1. http://www.pajakku.com 

2. http://www.laporpajak.com 

3. http://www.layananpajak.com 

4. http://www.spt.co.id 

Menurut Handayani et al. (2012) pada era globalisasi seperti sekarang ini, 

mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat 

membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga 

yang terjangkau yang ditawarkan.  
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Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara 

gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan 

berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam 

membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk 

membayar pajaknyapun akan meningkat. 

Sedangkan menurut Leavit (dalam Sobur, 2003) persepsi dalam 

arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam 

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) persepsi dapat dinyatakan sebagai 

suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh 

organisasi atau individu sehingga merupakan aktifitas integrated dalam diri 

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 

tercapai. Dengan merujuk baik pada pengertian dalam Webster, et al., dalam 

Nurmantu (2005), maka sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda 

atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

dapat mengalir ke kas negara. Untuk itu dalam sistem pajak penghasilan 

dikenal Self Assessment System, Official Assessment System dan,  

Withholding Tax System. Hal ini didukung juga dengan penelitian 

Fikriningrum dan Syafruddin (2012) bahwa persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan 

membayar pajak.  
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Begitu juga menurut penelitian Permadi, et al (2013) terdapat pengaruh 

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan 

membayar pajak. 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

Ha3: Persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar 

pajak. 

 

2.8 Pengaruh Secara Simultan Kesadaran Membayar Pajak, 

Pengetahuandan     Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Persepsi 

Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Membayar Pajak 

Berdasarkan penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012) yang memiliki 

variabel dependen kemauan membayar  pajak, dan empat variabel 

independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan, dan pelayanan fiskus. Hasil dalam penelitian adalah terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kesadaran membayar pajak, pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus yang secara bersama-

sama terhadap variabel kemauan membayar pajak. 
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Kemudian, menurut penelitian Handayani et al. (2012) memiliki variabel 

dependen kemauan membayar pajak orang pribadi, dan empat variabel 

independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem dan 

tingkat kepercayan terhadap sistem pemerintah dan hukum secara simultan 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajaka orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian, menurut penelitian Permadi, 

et al (2013) memiliki variabel dependen kemauan membayar pajak, dan 

lima variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

dan norma moral, variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem 

pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemuan 

membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas.  
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Menurut, penelitian Ramadiansyah et al (2014) memiliki variabel dependen 

kemauan membayar pajak, dan empat variabel independen yaitu kesadaran 

membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan, dan ,persepsi atas efektifitas sistem perpajakan  

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

Penelitian yang telah dilakukan Utami et al. (2012) berbeda ketika variabel 

persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara simultan 

ketika diujikan bersama variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 

efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus secara simultan 

berpengaruh, menurut penelitian yang dilakukan Fikriningrum dan 

Syafruddin (2012) dalam faktor-faktor untuk memenuhi kewajiban 

membayar pajak.  

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

Ha4: Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi  Efektivitas Sistem 

Perpajakan,  dan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan 

Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

kemauan wajib pajak orang pribadi. 
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2.9 Model Penelitian 

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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