
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu 

yang mendukung penelitian ini. 

2.1.1 Risal C.Y. Laihad  (2013)  

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaplikasian system e-filing. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku dan penggunaan e-filing. Data 

penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan 

kuesioner. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Manado. Populasi 

penelitian adalah 200 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 50 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan 

berpengaruh terhadap penggunaan e-filing dan persepsi kemudahan secara 

signifikan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing, tetapi sikap terhadap 

perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-filing.  

 Adapun persamaan dan perbedaan peneliti sebelumnya dengan 

peneliti sekarang. 

Persamaanya : terletak pada data primer yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dan kuesioner. 
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Perbedaannya : terletak pada subjek, populasi dan sampel penelitian. Pada 

penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak di Kota Manado, 

populasi penelitian adalah 200 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 50 

orang. Penelitian saya menggunakan subjek dan populasi penelitian Wajib Pajak 

Pegawai STIE Perbanas Surabaya. 

2.1.2  Banu Witono (2008) 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening persepsi 

keadilan pajak. Tujuan yang kedua mengetahui apakah terdapat perbedaan 

pengetahuan, persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan antara wajib pajak dan 

konsultan pajak. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode purposive sampling. Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah 

Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang 

menyerahkan SPT Masa pada bulan Juni 2007 antara tanggal 10-20 melalui 

konter pelayanan TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) di KPP Surakarta. Sedangkan 

untuk sampel konsultan adalah berasal dari beberapa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang membuka layanan konsultan pajak, selain itu calon konsultan yang 

sedang menjalani studi Brevet Pajak juga menjadi sampel. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis Multiple Regression. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan 

pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. 

 Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

hanya pada pengetahuan pajak, sedangkan persepsi keadilan dan kepatuhan tidak 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan antara wajib pajak dengan konsultan 

pajak Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yang 

diajukan, yaitu hasil mean menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak lebih baik dari konsultan pajak. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang sekarang. 

  Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sekarang. 

Persamaannya : terletak pada  tujuan penelitian yaitu untuk menentukan 

hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen, 

penelitian dilakukan dengan melakukan survai lapangan, penelitian menggunakan 

uji hipotesis 

Perbedaannya : terletak pada sample penelitian, pada penelitian terdahulu 

menggunakan sampel Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi 

sedangkan pada penelitian saya menggunakan Wajib Pajak Pegawai sebagai 

sampel 

2.1.3   Supriyati dan Hidayati (2008) 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan 

pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan yang kedua 

mengetahui apakah terdapat persepsi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitian ini, Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Peneliti menggunakan urposive sampling sebagai metode 

pemilihan sample. Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif 
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analisis yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan apa yang nampak yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan 

data sehingga dapat ditarik kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak penghasilan dan persepsi 

keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.  

  Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sekarang. 

Persamaannya : terletak pada  tujuan penelitian yaitu untuk menentukan 

hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen, 

penelitian dilakukan dengan melakukan survai lapangan, penelitian menggunakan 

metode deskriptif. 

Perbedaannya : terletak pada sample dan objek penelitian, pada penelitian 

terdahulu menggunakan purposive sampling sedangkan penelitian saya 

menggunakan kriteria sampling. 

2.2 Landasan Teori 

 Teori Asuransi berdasarkan pada paham bahwa negara berhak 

memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala 

kepentingan, keselamatan, dan  keamanan jiwa serta harta bendanya. Teori 

asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang dikaitkan dengan pemerintah 

tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan 

yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh tidak sekedar kepadsa masyarakat 

pembayar pajak saja (Harry, 2010:11). 
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 Teori kewajiban pajak mutlak atau Teori bakti muncul menyatakan 

bahwa dalam penyelenggaraannya, negara lahir dari persekutuan individu-

individu secara mutlak memiliki kewenangan di segala bidang dengan 

memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari 

individu-individu tersebut. Di lain pihak individu-individu tersebut secara mutlak 

memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan negara (Harry, 2010:11). 

        Suatu negara apabila masyarakatnya tidak memiliki kepatuhan 

terhadap peraturan pajak yang berlaku di negaranya dapat menyebabkan 

penerimaan kas yang diperoleh negara menjadi berkurang dan akan berdampak 

pada lambatnya pemenuhan fasilitas umum untuk masyarakat sehingga dapat 

merugikan masyarakat sendiri nantinya. Berbeda apabila suatu negara di mana 

masyarakatnya memiliki kepatuhan pajak yang sangat tinggi, tanpa diminta untuk 

membayarpun setiap individu mempunyai keinginan dan niat yang tinggi dalam 

membayar pajak sendiri. Hal tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam 

hal membangun fasilitas umum yang berguna bagi kepentingan umum 

dikarenakan pemasukkan kas yang diterima oleh negara dapat berjalan dengan 

lancar. Masyarakat yang mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat 

menunjukkan bahwa hal tersebut sebagai tanda bakti rakyat kepada negaranya. 

2.2.1 Dasar Tentang Perpajakan 

A.   Pengertian pajak 

 Definisi pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib 
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kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Unsur-unsur pokok yang dapat diambil dari definisi pajak di atas adalah iuran atau 

pungutan, dipungut berdasar undang-undang, pajak dapat dipakasakan, tidak 

menerima atau memeperoleh kontraprestasi dan digunakan untuk keperluan 

umum. 

B. Fungsi pajak 

 Fungsi pajak menurut Harry (2010:15) ada empat fungsi pajak yang 

biasa disebut dengan the four R yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut 

oleh negara, yaitu : 

1) Revenue (penerimaan) disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, 

yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara 

secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai nilai 

historis yang pertama kali timbul.  

2) Redistribution (Pemerataan) yaitu, pajak dipungut oleh suatu negara 

selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk 

penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara 

3) Repricing (Pengaturan Harga) funsi ini lebih sering digunakan dalam 

literatur perpajakan. pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan 

mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan. 
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4) Representation (Legalitas Pemerintahan) fungsi ini mengimplikasikan 

bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara 

meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. 

C. Sistem perpajakan  

 Sistem pemungutan pajak menurut Erly (2011:20) terdapat empat 

unsur Official Assesment, Self Assesment System, Full Self Assesment System dan 

Semi Full Self Assesment System, yaitu:  

1) Official Assesment System yaitu suatu sistem pungutan pajak di mana 

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang 

berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, 

hutang baru timbul apabila  sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur 

pajak. Artinya, aparatur pajak lebih dominan sehingga berhasil atau 

tidaknya pemungutan pajak tergantung pada aparatur pajak. 

2) Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP, dalam sistem 

ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajaknya. 

3) Full Self Assesment System yaitu suatu sistem perpajakan di mana 

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak 

berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetorkan, dan 

melaporkan sendiri pajaknya. 

4) Semi Full Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak campuran 

antara self assesment dan official assesment. 
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D. Pengetahuan perpajakan 

  Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan 

lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 

membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak 

(Soemarso, 2007:55). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan 

dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. 

Secara teoritis, untuk mewujudkan dan mengembangkan sikap positif tentang 

suatu hal harus dimulai dari adanya pengetahuan hal tersebut, dalam hal ini adalah 

pengetahuan mengenai pajak. 

  Pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk menambah 

pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak, seperti halnya melalui sosialisasi 

perpajakan yang dituangkan melalui seminar, penyuluhan, spanduk-spanduk, dan 

melalui baik media massa maupun media elektronik. Pemerintah melakukan itu 

semua bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami dan 

mengetahui perpajakan serta agar lebih memudahkan wajib pajak mendapatkan 

informasi tentang perkembangan pajak di Indonesia. 

 Informasi perpajakan dapat didapat melalui pendidikan perpajakan 

baik formal maupun informal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui 

pendidikan perpajakan untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sedangkan 
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pendidikan informal dapat diperoleh  melalui lingkungan keluarga, rukun 

tetangga, maupun kelurahan. Pendidikan perpajakan dapat diperoleh dari media 

massa dan media elektronik seperti koran, majalah, televisi maupun radio. 

 Melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal, 

diharapkan pengetahuan perpajakan masyarakat semakain luas dan berkembang 

sehingga kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan juga akan semakin meningkat. Informasi yang telah diberikan oleh 

pemerintah bukan hanya mengenai kewajiban membayar pajak tetapi juga 

mensosialisasikan betapa pentingnya pajak bagi pemerintah. 

2.2.2 Dasar Tentang Pajak Penghasilan 

A.  Pengertian pajak penghasilan 

        Sumarsan (2013:3) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik secara langsung. Pajak Penghasilan pasal 21 Undang – Undang No. 36 tahun 

2008 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak 

Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat 

pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut 

dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena 

itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan 

berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. 



18 
 

B. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 

               Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan 

dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada 

sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya 

disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah 

akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Definisi pajak 

penghasilan 21 menurut Pasal 21 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 adalah 

pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan 

dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. 

Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak 

orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. 

Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, 

memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan 

disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, 

maupun kegiatan yang dilakukan. 

 Prinsip pengenaan PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi yang 

merupakan WP dalam negeri yang menerima penghasilan akan dipotong PPh 21. 

Namun, jika penghasilan itu diterima oleh bukan subjek pajak, maka tidak 

termasuk dalam pengertian penghasilan. Subjek pajak diartikan orang yang dituju 

oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan 
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terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam tahun pajak.  

Pihak Yang Masuk Dalam Golongan Pemotongan PPh Pasal 21 : 

1. Pihak pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan.  

2. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).  

3. Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah / pemda.  

4. Dana pensiun, PT Taspen, PT Asabri, Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek).  

5. Yayasan, asosiasi, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, kepanitiaan, perkumpulan dan organisasi lainnya serta 

organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan.  

 

Pihak Yang Tergolong Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 : 

1. Pegawai tetap 

2. Penerima honorarium / honor 

3. Penerima upah 

4. Tenaga lepas seperti seniman, penceramah, pengelola proyek, 

peserta perlombaan, olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas luar 

asuransi. 

5. Distributor MLM atau direct selling dan kegiatan lain yang sejenis. 
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6. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau 

ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari 

Tua. 

7. Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, penilai, 

konsultan, akuntan, dokter, dan lain sebagainya.  

Pihak Yang Penghasilannya Tidak Terkena Potongan PPh Pasal 21 : 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

perwakilan negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama. 

Syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia (WNI) dan selama 

berada di Indonesia tidak menerima bentuk penghasilan lain di luar 

jabatan atau pekerjaannya. Selain itu negara tempat perwakilan 

asing tersebut juga memperlakukan yang sama terhadap 

perwakilan dari Indonesia berdasarkan asas timbal balik 

(riciprocitas).  

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan selama orang tersebut bukan WNI dan tidak 

menjalankan usaha, pekerjaan atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 

 Penghasilan Yang Tidak Kena Potongan Pajak Penghasilan / PPh Pasal 

21 menurut undang – undang No. 36 Tahun 2010 : 

1. Pembayaran asuransi pada asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna. 
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2. Iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran 

Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang 

dibayarkan oleh pemberi kerja. 

3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali bentuk 

natura yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak. 

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan nama 

apapun yang diberikan oleh pemerintah. 

5. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja 

6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga 

atau badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah.  

C. Pemahaman tentang sistem pelaporan pajak penghasilan 21 

 Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP 

terdaftar dengan cara mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung 

jumlah pajak terhutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang 

terhutang tepat pada waktunya. Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan 

dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan 
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jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi 

sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. 

D.  Dasar perhitungan pph pasal 21  

 Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan untuk setiap masa pajak 

(setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan 

ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat-lambatnya 

tanggal 20 bulan berikutnya 

1. Untuk pegawai tetap yang telah bekerja sejak awal tahun dan 

berhenti bekerja dalam tahun berjalan atau pegawai tetap yang 

mulai bekerja dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang 

sebenarnya diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.  

2. Untuk pegawai tetap pendatang dari luar negeri yang mulai bekerja 

dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam tahun pajak.  

3. Untuk pegawai tetap yang meninggal dunia/meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya dalam tahun berjalan, maka 

jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun 

pajak.  

2.2.3 Pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak 

 Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai 

kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban 

perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada 
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pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, 

dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakkannya akan meningkatkan penerimaan negara dan 

pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Soemarso, 2007: 67). 

 Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena ketidakpatuhan wajib 

pajak dapat menimbulkan upaya atau penghindaran terhadap pungutan pajak yang 

akan dikenakan kepada wajib pajak, baik dengan cara ilegal (fraud) atau yang 

disebut tax evasion, maupun penghindaran pajak secara legal yang disebut tax 

avoidance. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh persepsi kontrol perilaku dan 

Niat Tax Professional terhadap kepatuhan memperlihatkan bahwa sikap, norma 

subyektif, niat, dan persepsi kontrol perilaku atau perilaku individu mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perilaku yang dimunculkan oleh 

individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat 

berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu behavioral beliefs, normative 

beliefs, dan control beliefs. Secara berurutan, behavioral beliefs menghasilkan 

sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, normative beliefs control 

beliefs menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Soemarso, 2007:87) 

a. Kriteria Wajib Pajak Patuh 

 Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang telah ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi beberapa kriteria 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuanagan Nomor 

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan 
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Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria wajib pajak 

patuh dapat ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

 dalam dua tahun terakhir. 

2. Dalam tahun terakhir penayampaian SPT Masa yang terlambat lebih 

 dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

3. SPT Masa yang terlambat tersebut disampaikan tidak lewat dari batas 

 waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya. 

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: 

a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 

b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 

diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir. 

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar 

tanpa pengecualian atau dengan penadapat wajar dengan pengecualian 

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report), 

menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

 Jika dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit oleh 

akuntan publik, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling 
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lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir untuk dapat ditetapkan sebagai wajib 

pajak patuh sepanjang memenuhi syarat pada nomor 1 sampai nomor 5, ditambah 

dengan syarat: 

a. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 UU KUP, dan 

b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan 

pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang 

terutang tidak lebih dari 10%. 

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

 Kewajiban dah hak wajib pajak harusnya dapat berjalan secara 

seimbang, artinya apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya maka wajib pajak berhak mendapatkan haknya. Kewajiban wajib 

pajak menurut Erly (2008: 122-123) yaitu: 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. 

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. 

4. Kewajiban membuat pembukuan dan / atau pencatatan. 

5. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. 

  Menurut Erly (2008: 121-122), hak-hak wajib pajak meliputi : 

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. 

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan. 

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. 

4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. 
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5. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. 

6. Hak mengajukan keberatan dan banding. 

2.2.4 Pemahaman tentang penggunaan e-filing 

  E-filing adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet 

tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk 

memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT 

kepada DJP secara lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-filing, WP tidak perlu 

lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP).  Lapor SPT Tahunan sekarang ini semakin mudah. Direktorat 

Jenderal Pajak telah menyiapkan sebuah layanan penyampaian SPT Tahunan 

secara elektronik yang tentu saja semakin memudahkan wajib pajak untuk 

melapor, kapan saja, dan dimana saja. Hal ini merupakan salah satu terobosan 

baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan 

nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk saat ini, e-

filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu: 

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi 

WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau 

lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari 

kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki 

penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor 

pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya 
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2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini 

digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi  yang mempunyai penghasilan 

selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan 

bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau 

lebih pemberi kerja). 

  Untuk dapat melakukan e-filing, melalui tiga tahapan utama. Dua 

tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga 

dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi: 

1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang 

merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-filing. Karena hanya 

sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan 

mendapatkan e-FIN tersebut. 

2. Mendaftarkan diri sebagai WP e-filing di situs DJP paling lama 30 hari 

kalender sejak diterbitkannya e-FIN. 

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-

Filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu: (1) 

mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP; (2) meminta kode 

verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email 

atau SMS; (3) mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode 

verifikasi; dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan 

Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email. 

Untuk saat ini fasilitas e-filing diberikan hanya untuk 2 jenis SPT saja, yaitu: 

1. SPT Tahunan OP Formulir 1770S. 
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Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih 

pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan Pajak 

Penghasilan final dan atau bersifat final. 

2. SPT Tahunan OP Formulir 1770SS. 

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi 

kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai 

penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan atau bunga 

koperasi. 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib  pajak  

  Teori Perubahan Sikap dapat dijadikan landasan untuk hubungan 

variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya 

setiap individu terlahir tanpa pengetahuan apapun. Seiring dengan perkembangan 

yang terjadi, seorang individu menerima berbagai pengetahuan dari berbagai 

pihak. Informasi pengetahuan tersebut memaksa individu untuk mengubah sikap 

dan perilaku melalui informasi yang telah diterima termasuk pengetahuan tentang 

perpajakan. 

 Menurut Banu (2008) pengetahuan perpajakan yang diterima oleh 

setiap individu mengenai pemasukan pajak yang diterima oleh negara dari para 

wajib pajak akan mengubah sikap dan perilaku setiap individu wajib pajak. 

Semakin seorang individu mengetahui tentang perpajakan semakin meningkatkan 

pula tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh signifikan pengetahuan 
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perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

2.3.2  Pengaruh pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

  Sama halnya hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggunakan teori Perubahan Sikap. 

Hubungan antara variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 

terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat dilandasi oleh teori tersebut karena 

dalam dunia perpajakan semakin bergulirnya waktu semakin berkembang baik 

dari sisi peraturan untuk menyesuaikan kebutuhan yang sedang terjadi pada saat 

ini. 

  Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) pengetahuan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 21 yang dimiliki oleh setiap wajib pajak sangat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena setiap masa sistem 

administrasi pajak selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi maupun 

kebutuhan pajak pada saat ini, sehingga wajib pajak diharapkan selalu 

mengembangkan pengetahuannya dalam dunia perpajakan agar dapat mengikuti 

perkembangan yang ada. Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan 

pelayanan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar 

dan melaporkan pajak penghasilan, tetapi jika pada aplikasinya wajib pajak tidak 

mengetahui sistem administrasi pajak seperti sistem pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 yang telah berkembang pada saat ini pastinya akan merasa kesulitan 

dalam penerapan pelaporan pajak penghasilan. Jika wajib pajak telah merasa 
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kesulitan dalam membayar pajak maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu 

wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, 

pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dimiliki wajib pajak 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2.3.3  Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penggunaan e-filing 

  Teori Perubahan Sikap dapat dijadikan landasan untuk hubungan 

variabel pengetahuan perpajakan dengan penggunaan e-filing wajib pajak. 

Pengetahuan yang diterima oleh setiap individu akan mengubah sikap dan 

perilaku setiap individu. Pengetahuan individu mengenai perkembangan informasi 

perpajakan akan mempengaruhui pengetahuan individu mengenai cara dan sistem 

pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online.  Hal tersebut 

terjadi karena setiap masa sistem administrasi pajak selalu berkembang mengikuti 

perkembangan teknologi maupun kebutuhan pajak pada saat ini, sehingga wajib 

pajak diharapkan selalu mengembangkan pengetahuannya dalam dunia perpajakan 

agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.  

  Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan pelayanan 

pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan 

melaporkan pajak penghasilan. Menurut Risal (2013) jika wajib pajak telah 

merasa kesulitan dalam melaporkan pajak maka akan menimbulkan dampak 

negatif yaitu wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Pengetahuan 

perpajakan yang diterima oleh setiap individu mengenai pemasukan pajak yang 

diterima oleh negara dari para wajib pajak akan mengubah sikap dan perilaku 



31 
 

setiap individu wajib pajak. Wajib pajak jika mengikuti perkembangan perpajakan 

maka wajib pajak secara otomatis mengetahui sistem penggunaan e-filing. 

2.3.4  Pengaruh pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 

terhadap penggunaan e-filing 

  Sama halnya hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan 

terhadap penggunaan e-filing wajib pajak yang menggunakan teori Perubahan 

Sikap. Hubungan antara variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 

21 terhadap penggunaan e-filing wajib pajak juga dapat dilandasi oleh teori 

tersebut karena dalam dunia perpajakan semakin bergulirnya waktu semakin 

berkembang baik dari sisi peraturan untuk menyesuaikan kebutuhan yang sedang 

terjadi pada saat ini. Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang 

dimiliki oleh setiap wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat penggunaan e-filing 

wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena setiap masa sistem administrasi pajak 

selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan pajak. 

  Pada saat ini, wajib pajak diharapkan selalu mengembangkan 

pengetahuannya dalam dunia perpajakan agar dapat mengikuti perkembangan 

yang ada. Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan pelayanan pada 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan 

pajak penghasilan. Menurut Risal (2013)  jika pada aplikasinya wajib pajak tidak 

mengetahui sistem administrasi pajak seperti sistem pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 yang telah berkembang pada saat ini pastinya akan merasa kesulitan 

dalam penerapan pelaporan pajak penghasilan. Jika wajib pajak telah merasa 

kesulitan dalam membayar pajak maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu 



32 
 

wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, 

pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dimiliki wajib pajak 

sangat berpengaruh terhadap tingkat penggunaan e-filing wajib pajak. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan 

dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai 

berikut : 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 Landasan  teori terkait dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan dan 

berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan 

perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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2.5 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori 

maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

 H1 : Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

 wajib pajak pegawai. 

H2 :  Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dapat mempengaruhi 

      kepatuhan wajib pajak pegawai. 

H3  :  Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan e-  

     filing wajib pajak pegawai. 

H4 :  Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dapat mempengaruhi 

      penggunaan e-filing wajib pajak pegawai 

 


