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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Boham (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh  pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel dependen 

penelitian adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen 

penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan. teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah teknik regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah  tingkat 

pemahaman wajib pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Syahril (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib 

pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pph orang 

pribadi. Variabel dependen penelitian adalah kepatuhan wajib pajak pph orang pribadi 

dan variabel independen penelitian ini adalah tingkat pemahaman wajib pajak dan 

kualitas pelayanan fiskus. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjikkan bahwa  tingkat pemahaman wajib 

pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi 

sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 

orang pribadi. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib 

pajak dan variabel independen penelitian ini adalah presepsi tentang sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
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regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah presepsi wajib pajak tentang 

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan 

wajib pajak. 

Oktafiyanto & Wardani (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib 

pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, 

kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Teknik analisis teknik analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak , kesadaran wajib 

pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Rahayu & Lingga (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi 

sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini 

adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Sari dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan e-spt terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan. Variabel dependen dalam penelitian ini dalah keptuhan 

wajib pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah e-SPT. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam melaporkan SPT. 



9 
 

Arum (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel 

independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi 

pajak. Hasil penelitian ini adalah  kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap wajib pajak pada 

pelaksanaan sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan wajib pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah sikap wajib 

pajak pada pelaksanaan sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan. 

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan sanksi pajak, pelayanan fiskus berpengaruh 

positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014), yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) 

adalah penelitian ini meneliti wajib pajak orang probadi, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dkk (2014) meneliti wajib pajak badan. Penelitian ini juga merujuk 

pada penelitian jatmiko (2006), yang membedakan dengan penelitian jatmiko (2006) 

adalah penelitian ini menguraangi variabel independen dari jatmiko dan menambah 

variabel independen lain.   
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Atribusi 

Teori atribusi dikemukakan oleh Kelley (1972) merupakan perkembangan dari 

teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958). Teori ini menegaskan bahwa ketika 

individu menilai perilaku seseorang, individu tersebut berusaha menentukan apakah 

perilaku tersebut dipengaruhi secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). 

Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di 

bawah kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara 

eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor luar, 

yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. 

Robbins & Judge (2008) mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi 

penyebab perilaku secara internal atau eksternal : 

a. Kekhususan 

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-

perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap 

biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku 

dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 

b. Konsensus 

 Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang 

serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku 
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tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka 

perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 

c. Konsistensi  

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara yang 

sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. 

Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan 

secara eksternal. 

Teori atribusi relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib 

pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap 

pajak itu sendiri. Persepsi seorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain 

sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 

2006). 

2. Teori Pembelajaran Sosial 

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Bandura (1977). Teori ini 

menegaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman 

langsung (Robbins & Judge, 2008). Proses dalam pembelajaran sosial untuk 

menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi : 

a. Proses perhatian, yaitu proses individu mengenali dan mencurahkan perhatian 

terhadap sebuah model. 

b. Proses penahanan, yaitu proses individu mengingat tindakan suatu model setelah 

model tersebut tidak lagi tersaji. 
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c. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi 

tindakan. 

d. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan 

jika tersedia insentif positif atau negatif. 

Teori pembelajarn sosial relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Teori ini diadopsi untuk 

menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak 

yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, 

pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk membantu pembangunan di wilayahnya. 

3. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk dan 

patuh pada aturan. Menurut Keputusan Menteri No.544/KMK.04/2000, wajib pajak 

patuh adalah sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun 

terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

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

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir 

untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. 
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e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan 

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepatuhan wajib pajak ialah, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, dan melakukan 

perhitungan yang sesuai, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah 

menerima surat teguran.  

1. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

 Surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang disediakan oleh 

direktorat jenderal pajak yang akan digunakan wajib pajak untuk melakukan pengisian 

dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat guna memudahkan wajib pajak dan 

mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern (Sari dkk, 2014). 

Pandiangan (2008:35) menyatakan bahwa e-SPT adalah penyampaian SPT 

dalam bentuk digital secara elektronik dengan menggunakan media computer, yang 

dapat diaplikasikan dalam laporan SPT masa PPh, SPT tahunan PPh, dan SPT masa 

PPN. Dalam peraturan direktorat jenderal pajak monor per-03/PJ/2015 pasal 1 

mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik 

dijelaskan, e-SPT adalah surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

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

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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 Gustiawan (2007:69) menyatakan bahwa e-SPT adalah SPT dalam bentuk digital 

(berisi rekaman data elemen SPT induk beserta lampirannya yang data digitalnya 

disimpan dengan menggunakan media digital seperti floppy disc, compact disc, atau 

media digital lainya) atau yang informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi 

data. Untuk dapat menggunakan media elektronik ini, WP harus mengajukan 

permohonan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusannya kepada 

KPP ditempat  wajib pajak terdaftar. 

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan  

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak 

dalam memahami dan mengaplikasikan 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 peraturan 

perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap  teguran dari petugas pajak 

dan sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana 

wajib pajak yang benar-benar paham terhadap peraturan perpajakan, mereka akan tau 

sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal 

maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak (Hardinigsih, 2011). 

Adias (2013) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu 

proses dimana wajib pajak memahami dan megetahui tentang peraturan dan undang-

undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan 
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perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.  Jika seseorang 

telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada 

kepatuhan wajib pajak (WP), karena wajib pajak memahami dan mengerti atas hak dan 

kewajibannya sebagai wajib pajak. 

 Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self 

assesment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar,dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, Karena dalam 

sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk 

mengisi SPT. SPT adalah surat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak terhutang (Hardinigsih, 2011). 

6. Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang 

melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, 

yaitu: 

a. Sanksi administrasi, sanksi ini berupa sanksi administrasi denda, sanksi administrasi 

bunga dan sanksi administrasi kenaikan.  

b. Sanksi pidana, sanksi ini berupa sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. 

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
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dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Selain itu menurut Devano & Rahayu (2006) sanksi perpajakan terdiri dari sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib 

pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU 

KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi 

pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. 

C. Rerangka Pemikiran 

Wajib pajak akan berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya apabila wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan, wajib pajak 

dapat memanfaatkan e-SPT, dan adanya pengenaan sanksi tegas oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun kerangka penelitian sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Berdsasarkan teori atribusi, e-SPT merupakan penyebab eksternal yang 

mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 Modernisasi di bidang teknologi informasi terbukti merupakan salah satu 

terobosan yang cemerlang, sebab para wajib pajak diberikan berbagai kemudahan 

dalam proses pelaporan pembayaran pajak. Para wajib pajak juga bisa mengakses 

kapan pun, dimanapun, serta real time. Terobosan itu terdiri atas diluncurkannya 

produk-produk ESystem salah satunyan memberlakukan Surat Pemberitahuan 

Elektronik (e-SPT) sudah pada semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

lingkungan  Kanwil Direktorat Jendeeral Pajak (DJP).  Dengan cakupan program 

modernisasi tersebut, respon positif datang dari para wajib pajak yang merasakan dari 

segi antrian sampai dengan SDM-nya. 

 Menurut Gunadi (2003) administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik 

sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Dua tugas 

utama reformasi administrasi perpajakan menurut Ott (2001) adalah untuk mencapai 

efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang 

tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit 

penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah 

memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3 - 5 

tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya 
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administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan 

tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan 

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai 

perpajakan yang tinggi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) menunjukkan bahwa surat 

pemberitahuan elektronik (e-SPT) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

H1: e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

2. Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Berdsasarkan teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan merupakan 

penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai 

perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam 

menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka 

kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Hal ini 

dikarenakan walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya 

tetapi wajib pajak tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan 

mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.  

Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, 

perhitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib 

pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 
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pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebagai contoh, seorang wajib pajak tidak 

paham bagaimana cara menghitung pajak terutangnya, hal ini akan menyebabkan si 

wajib pajak akan bingung dalam melaporkan SPT. Hal ini tentu saja membuat wajib 

pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Menurut 

Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk 

melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H2: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib   pajak 

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdsasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal 

yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku 

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori 

pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman 

langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib 

pajak yang melanggar norma perpajakan. 

 Imam (2014) mengatakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, 

maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur 

pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. 
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Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak 

yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak maka akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal wajib pajak (Fuadi & Mangoting, 

2013). Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga 

wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Imam (2014) dan Fuadi dan Mangoting (2013) menunjukkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

 




