
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan  Sinaga (2014) mengkaji tentang Analisis Kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Penomoran Faktur Pajak 

Dalam Pelaporan SPT MASA PPN (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Menteng Dua) yaitu 

bertujuan untuk mengetahui kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan penomoran faktur 

pajak dalam SPT masa PPN. 

Penelitian lain dilakukan afghani yang mengkaji tentang Pengaruh Penerapan Terhadap 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang) yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment 

system terhadap penerima pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak. 

Penelitian lainnya di lakukan Utama yang mengkaji tentang Pengaruh di berlakukannya 

E-Faktur terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Surabaya (Penelitian Empiris

Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut) yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh E-Faktur 

terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di surabaya. 

Penelitian terdahulu tentang Pengusaha kena pajak (PKP) Menurut peraturan menteri 

keuangan (PMK) nomor 182/PMK03/2015, yang dimaksud sebagai pengusaha yaitu orang 

pribadi / badan yang melakukan usaha kegiatan atau pekerjaaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud 

dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa dan atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 

pabean. 



 keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada peneliti 

terdahulu pembahasannya menekankan pada kepatuhan dan pengaruh wajib pajak penerapan 

faktur pajak fiktif serta kepatuhan pengusaha kena pajak menerapkan penomoran faktur. 

Namun pada peneliti sekarang juga membahas mengenai Prosedur pengukuhan pengusaha 

kena pajak di KPP Pratama Malang Utara. 

B.  Landasan Teori 

1. Pengertian Prosedur 

 Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2013) prosedur adalah Suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja 

yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang 

dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan 

mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur adalah 

suatu urutan urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. 

2. Pengertian Pajak 

 

  Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991:2) “pajak  adalah  iuran  kepada  Negara (yang 

dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan 

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan 

yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 



   Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) “pajak adalah peralihan kekayaan 

dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat di paksakan 

dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) dapat di tunjukkan, yang di gunakan 

sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di 

luar bidang keuangan Negara”  

  Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, Pajak adalah 

suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah,bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan, berdasarkan ketentuan yang di tetapkan 

lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

  Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 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. 

Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan pajak yaitu iuran yang wajib diberikan oleh 

warga Negara yang dapat bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan dapat 

berupa uang atau barang kepada Negara yang terutang dari subyek pajak yaitu orang 

pribadi atau badan. 

Dari Pengertian di atas, terdapat beberapa unsur dalam perpajakan, adapun unsur tersebut 

adalah (Mardiasmo, 2011: 1) : 

a. Iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran 

tersebut  berupa uang (bukan Barang). 



b. Berdasarkan undang – undang Pajak di pungut berdasarkan atau dengan ketentuan 

undang – undang dan aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbale baik atau kontra prestasi Yang secara langsung dapat di tunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

3. Pajak Pertambahan Nilai 

 PPN merupakan pajak yang berkaitan erat dengan transaksi perdagangan. PPN 

dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri atau lebih tepatnya 

dikenakan pada setiap penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh PKP. PPN 

memiliki karakteristik yang membedakan denngan pajak yang lainnya. Karakteristik PPN 

menurut sukardji (2014:1) adalah sebagai berikut: 

a) Pajak tidak langsung 

b) Pajak objektif 

c) Multi Stage Tax 

d) Mekanisme perhitugan PPN terutang menggunakan Indirect Substraction Methods 

e) Netral 

f) Tidak menimbulkan dampak pajak berganda 

g) Dikenakan atas konsumsi dalam negeri 

4.  Penggolongan Pajak  

  

 Secara garis besar pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:  

 a. Pajak Pusat (Pajak Negara)  



 Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat/Negara sehingga hasilnya masuk ke kas 

Negara. Dimana pengelolanya adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, sistem 

pemungutannya menggunakan self assessment system, official assessment system, dan 

withholding system. Adapun contoh pajak pusat yaitu: Pajak penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

b. Pajak Daerah  

 Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Pajak ini yang mengelolanya adalah Dinas 

Pendapatan Daerah. Sedangkan sistem pemungutannya adalah official assessment 

system dan witholding system. Adapun contoh pajak Provinsi yaitu: pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, Sedangkan contoh pajak 

Kabupaten/Kota yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak parker, pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan. 

5.  Roadmap PPN 

 Reformasi sistem administrasi perpajakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan 

kemudahan untuk wajibb pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

sehingga wajib pajak mendapatkan pelayanan terbaik. Rancangan reformasi sistem  

administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan secara bertahap sampai empat 

tahun ke depan sejak rancangan itu dibuat. Roadmap dibagi secara bertahap selama 

empat tahun di karenakan untuk melakukan reformasi sistem administrasi Pajak 

Pertambahan Nilai  (PPN) tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, namun harus 

dilakukan secara bertahap. 



  Tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi sistem administrasi 

tahap mendasar yaitu dengan melakukan evaluasi bentuk pelaporan SPT. Tahun 2012 

pembenahan yang dilakukan yaitu dalam hal penerbitan peraturan PER-05/PJ/2012 

sebagaimana telah diubah dengan PER-20/PJ/2012 tentang Regristasi Ulang Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) tahun 2012. Hal tersebut dilakukan karena banyak Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang tidak tertib dalam menjalankan kewajibannya. Tahun 2013, DJP 

mewajibkan seluruh PKP badan untuk menggunakan pelaporan SPT secara elektronik (e-

SPT) (PER-11/PJ/2013). bagi PKP orang pribadi yang melakukan transaksi lebih dari 25 

dokumen (dokumen faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak 

dan/atau nota retur atau nota pembetulan) dalam satu masa pajak dan PKP orang pribadi 

yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam satu masa pajak lebih dari Rp. 

400.000.000,00 akan diwajibkan menggunakan e-SPT. Berdasarkan pasal 1 peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak 

Pertambahan Nilai, PKP yang memiliki omset tidak lebih dari 4,9 milyar dalam satu 

tahun maka akan dikategorikan sebagai pengusaha kecil. 

6.  Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

  pasal 1 ayat 15 Undang-Undang PPN bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu 

pengusaha yang termasuk dalam subyek PPN. Berdasarkan undang-undang pengusaha 

yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP merupakan PKP. Menurut 

Pandiangan (2014), syarat dikukuhkan untuk menjadi PKP terdiri dari dua, yaitu 

persyaratan subyektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif yang dimaksud yaitu 

setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang  dikenai PPN berdasarkan UU PPN. 

Persyaratan objektifnya yaitu setiap pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana 



dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU PPN. Besarnya jumlah penyerahan atau peredaran 

usaha yang dilakukan oleh pengusaha di atas batasan yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Mulai 1 Januari 2014, batasan untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu peredaran 

Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. 


