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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah 

dilakukan oleh Ananda., dkk (2015) dan Warouw., dkk (2015) dengan hasil 

penelitiannya menunjukan adanya perbedaan dimana Ananda., dkk (2015) 

menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Warouw., dkk (2015) menunjukan 

bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 

Penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh  Astana & Merkusiwati 

(2017) dan Setiana., dkk (2010) dengan hasil penelitiannya menunjukan adanya 

kesamaan hasil dimana Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh 

postitif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak telah dilakukan oleh Astana & Merkusiwati (2017) dan Kundalini 

(2016) dengan hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar 

melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial 
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berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga 

mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan 

pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana 

mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi 

objektif itu sendiri. Menurut Robbins (2008) dalam Julianti (2014) terdapat empat 

proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu :  

1. Proses perhatian  

Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan 

mencurahkan perhatian terhadap fitur – fitur pentingnya.  

2. Proses penyimpanan 

Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.  

3. Proses reproduksi motoric 

Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motoric 

menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan 

oleh model tersebut.  

4. Proses penguatan 

Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan 

perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau 

penghargaan. 

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak 

yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan 

taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila dengan cara pembelajaran 

melalui pengamatan kepada Dirjen Pajak dengan sosialisasi yang dilakukan yaitu 
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memberikan inforrmasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perpajakaan. Sehingga diharapkan dapat 

memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak. 

2. Teori Pelayanan Publik 

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi 

pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan 

barang dan jasa. Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan sebagai 

aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal dengan begitu tercipta 

suatu kepuasan barang dan jasa. 

Dalam Sinambela (2010:6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

a) Transparan 

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
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b) Akuntabilitas 

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c) Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d) Partisipatif 

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 

e) Kesamaan Hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun 

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

f) Keseimbangan Hak Dan Kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik. 

3. Pengertian Pajak 

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan 

pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2016), pajak adalah iuran 

masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

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

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar penegeluaran 

umum.  

Sedangkan menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016), pajak adalah suatu 

kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan  suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung unruk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dikeluarkan oleh orang pribadi atau 

badan kepada Negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa 

dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

4.  Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak terdiri dari 2 jenis yaitu : 
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1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi disini sudah jelas hanya seorang 

semata (pribadi). Misalnya dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI, dan 

lain sebagainya sesuai peraturan prundang-perundangan perpajakan yang berlaku. 

2) Wajib Pajak Badan (WP Badan) 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 

(Pasal 1 angka 3 UU KUP). 

Kewajiban Sebagai Wajib Pajak didalam melaksanakan perpajakan sesuai 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 : 

a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif.  

b. Melaporkan usahanya pada kantor  Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat 

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 
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c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 

rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannyake kantor Direktorat 

Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain 

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.   

d. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat 

setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-

undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 

ketetapan pajak.  

g. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan 

melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

h. - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang 

terutang pajak. 
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-  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

- Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 

5. Sosialisasi 

Sosialisasi menurut Ananda., dkk (2015) merupakan pembelajaran suatu nilai, 

norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk 

reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. 

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Dirjen Pajak memberikan 

informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bidang perpajakan sehingga wajib pajak yang masih belum 

mengerti atau paham mengenai perpajakan akan menjadi paham dan wajib pajak 

yang telah paham mengenai perpajakan akan menjadi lebih paham dan membantu 

sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan mereka. 

Dirjen Pajak memberikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi dimana 

kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap 

pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan :  

1. Penyuluhan  

Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan media 

masa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan  

perpajakan kepada wajib pajak.  

2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat  
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Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan 

petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan 

pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya. 

3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak 

Petugas pajak memberikan informasi langsung kepada wajib pajak 

tentang peraturan perpajakan. 

4. Pemasangan Billboard 

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis sehingga 

mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan 

perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah 

dipahami.  

5. Website Dirjen Pajak 

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk website yang 

dapat diakses internet setiap saat, cepat, dan mudah, serta informasi yang 

lengkap dan up to date. 

6. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Nusucha dalam Setiana., dkk (2010) adalah penerapan sistem 

administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan 

kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih 

efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan 

kegiatan reformasi administrasi jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi 

perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001. 
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Sedangkan menurut Anggito (2010) adalah perubahan yang mendasar di 

segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas 

menyangkut modernisasi administrasi jangka menengah (tiga hingga enam tahun) 

dengan tujuan tercapainya : pertama, tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang 

tinggi. Kedua, tarcapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi. Dan ketiga, tercapainya produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.  

Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan 

modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi 

perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) yang mengalami 

penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, 

maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis, dan 

cepat. Sehingga, tingkat kepatuhan, tingkat kepercayaan terhadap administrasi 

perpajakan, serta tingkat produktivitas pegawai perpajakan meningkat. Ciri khusus 

sistem administrasi perpajakan modern yaitu perbaikan pelayanan melalui 

pembentukan account representative dan complain center untuk menampung 

keberatan wajib pajak. Selain itu, Sistem administrasi perpajakan modern juga 

mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system 

diantaranya e-filling, e-payment, e-registration, dan e-councelling yang diharapkan 

meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh 

dari penerapan sistem bagi wajib pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan 

menjadi lebih sederhana dengan bantuan account representative; certainly yaitu 

terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang 

pelayanan dan penyuluhan.  
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Menurut Nasucha dalam Setiana (2011) terdapat empat dimensi reformasi 

administrasi perpajakan, yaitu: 

1) Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan 

pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi 

kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di 

antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Dengan 

diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, struktur organisasi 

dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi 

yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab 

melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, 

sedangkan Kanwil bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan 

pelaksanaan Operasional KPP, keberatan dan banding, serta penyidikan.  

2) Prosedur organisasi. Prosedur organisasi berkaitan dengan proses 

komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan 

karier, pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada 

aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Prosedur organisasi 

mencakup : 

a. Pelayanan satu pintu melalui Account Representativ. 

b. Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan standar waktu dan 

kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. 

c. Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak. 
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3) Strategi organisasi. Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap, 

pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, 

faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan 

organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang 

dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Strategi 

organisasi mencakup : 

a. Kampanye sadar dan peduli pajak 

b. Simplifikasi administrasi perpajakan 

c. Intensifikasi penerimaan pajak 

d. Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan 

pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode 

dan teknik pelayanan prima ; membangun sistem komunikasi yang efektif 

untuk mendapatkan umpan balik. 

e. Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi 

sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern. 

f. Meninjau ulang pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, 

pengukuran kepuasan wajib pajak, pertemuan rutin dan kunjungan rutin 

mendapatkan umpan balik. 

g. Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi 

sehubungan dengan pembentukan gambaran atau sifat pokok skema 

kompensasi baru berupa Tunjungan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi 

pegawai pajak.  
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4) Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem 

penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi 

dan mengarahkan perilaku para anggota-anggotamya. Budaya organisasi 

mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota-anggota 

organisasi.beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu: 

a. Program penerapan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good 

Governance). 

b. Menerapkan Kode Etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jendral 

Pajak, memebentuk Komite Kode Etik, meningkatakan efektivitas oleh 

Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dan kerja sama dengan komisi 

Ombudsman Nasional. 

c. Fasilitas perkantoran modern. Perkantoran modern dengan keseluruhan 

oprasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang 

memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi 

administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. 

Sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi 

masalah-masalah seperti : 

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered tax payer), dengan 

administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan 

menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan 

jumlah penerimaan pajak. 
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2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 

administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib 

pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak. 

3. Penyelundupan pajak (tax evaders) adalah wajib pajak yang melaporkan 

pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-

undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data 

tentang wajib pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan. 

4. Penunggakan pajak (delinguent tax payers), upaya pencairan tunggakan 

pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif 

dalam administrasi pajak yang lebih baik akan lebih efektif melaksanakan 

upaya tersebut. 

Pada hakekatnya  sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan 

pelaksanaan ketentuan perpajakan antara persepsi wajib pajak dengan fiskus sama 

dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal 

dengan biaya optimal. 

6. Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat 

dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya 

yang ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan 

kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.  
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Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak 

merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman 

dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Munari (2005) dalam Safri (2013) Indikator kesadaran wajib pajak, 

yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber peneriman negara terbesar, sadar 

bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-

undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang 

pelaksanaan sanksi denda PPh. 

7. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nurmantu Dalam Setiana., dkk (2010) kepatuhan perpajakan 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak 

dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai 

dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang 

terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015). Terdapat dua macam kepatuhan, 

yaitu : 

a) Kepatuhan Formal  

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan. 
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b) Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi 

menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya 

menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan 

undang-undang yang berlaku. 

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Muliari dan 

Setiawan) di bawah ini:  

1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.  

2) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.  

3) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.  

4) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu  

5) Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran. 

C. Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dasar teori yang digunakan dalam sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak 

adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa 

perilaku wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada 

waktunya, wajib pajak melakukan pengamatan terhadap Dirjen Pajak apakah Dirjen 

Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan 

pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki relevansi 
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dengan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

Menurut Warouw., dkk (2015), Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan 

diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif 

sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan 

wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya. Hasil penelitian Warouw., dkk (2015) menunjukan bahwa 

sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun, Ananda., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :  

𝐻1 : Sosialisasi diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dasar teori yang digunakan sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

kepatuhan wajib pajak adalah teori pelayanan publik. Teori Pelayanan Publik yang 

termuat dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 
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Menurut Nusucha dalam Setiana., dkk (2010) Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, 

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang 

merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi jangka 

menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh 

Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001. Dimana pada penelitian Setiana (2010) 

dan Astana & Merkusiwati (2017) menunjukan bahwa sistem administrasi 

perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Apabila sudah teraplikasikan dengan baik sistem yang telah dibuat maka akan 

mempermudah untuk menyelesaikan segala kegiatan perpajakan sehingga 

diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan 

kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

𝐻2 : Sistem administrasi perpajakan modern diduga berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dasar teori yang digunakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak adalah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa individu-

individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada 

orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada 

individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun 
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pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.   

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak 

merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman 

dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) dan Kundalini (2016) 

menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

𝐻3 : Kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
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