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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai kepatuhan pajak.Beberapa di 

antaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh wajib pajak pada pelaksanaan denda, 

pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil 

penelitian menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan, baik secara 

simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Imaniah (2008) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak 

menggunakan variabel bebas persepsi wajib pajak tentang penghasilan dan 

persepsi wajib pajak tentang pengetahuan pajak PBB.Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa variable bebas yang digunakan, baik secara simultan maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Suminarsasi (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, system 

perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak.Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa seluruh 

variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono 

(2012) menggunakan variabel bebas kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem 

perpajakan, dan kualitas pelayanan.  
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Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kecuali variabel 

bebas persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.Variabel persepsi atas efektifitas 

sistem perpajakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Berbagai penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak 

dilakukan.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan variabel independen yakni kualitas pelayanan pajak, kesadaran 

membayar pajak, persepsi yang baik atas system perpajakan dan pemahaman 

tentang peraturan pajak.Perbedaan juga terdapat pada lingkup sumber data 

penelitian. 

B. LANDASAN TEORI 

1.  Kepatuhan Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk 

atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (dalam Jatmiko, 

2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.Dalam pajak, 

aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan.Jadi, kepatuhan pajak 

merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap 

peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang 

atau kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan.Perilaku kepatuhan seseorang merupakan 

interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi menurut Marni 
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(2012). Dengan demikian, tax compliance dapat didefinisikan sebagai 

memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan; mengisi 

secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada 

tindakan pemaksaan. Menurut Norman D.Nowak, kepatuhan merupakan “suatu 

iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin 

dalam situasi sebagai berikut : a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, b) 

Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,c) Menghitung jumlah pajak 

yang terutang dengan benar,d) Membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya.  

Permasalahan tentang tax compliance merupakan permasalahan lama dalam 

bidang perpajakan. Agutiani (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak 

didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi 

yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar 

pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. 

Menurut Frederica (2008), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: kepatuhan 

formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan.Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 

dengan ini dan jiwa undang-undang perpajakan.Kepatuhan material dapat juga 

meliputi kepatuhan formal. 
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Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayan Pajak (KPP) sebelum 

batas waktu berakhir. Menurut Hardiningsih (2011) kepatuhan wajib pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

pajak.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2003 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

dalam pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang 

selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: a) Tepat waktu dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT),b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau 

menunda pembayaran pajak, c) Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian 

selama tiga tahun berturut-turut,d) Tidak pernah dipidana karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan beradasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Jadi, 

semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan 

menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib 
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pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Jatmiko, 2006). 

2. Definisi Pajak 

Sejak zaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, 

telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat yang sangat 

sederhana tersebut, penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh 

orang yang sangat dituakan dalam masyarakat disebut kepala kelompok/ suku/ 

marga. Dalam pembiayaan penyelenggaraan kepentingan bersama anggota 

kelompok memberikan sebagian waktu, tenaga dan sebagian harta miliknya 

kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap 

sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian kelompok 

masyarakat tersebut semakin berkembang semakin besar yang diikuti pula dengan 

semakin berkembangnya kepentingan dari masyarakat. Sehingga peranan 

kepentingan bersama semakin kompleks dan memerlukan suatu organisasi besar 

yang dikenal dengan Negara saat ini.Pemberian dalam bentuk natura tersebut 

kemudian berubah menjadi dalam bentuk uang karena dianggap lebih fleksibel 

dan berfungsi sebagai pembayaran pajak. 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

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

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran 

pengeluaran umum.Karena pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang 

terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 
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kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. 

Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Pajak juga dikatakan sebagai suatu pengalihan sumber dari sector 

swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hokum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa dapat 

imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Menurut Soemitro (2007:1) menyatakan: “Pajak ialah iuran kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak 

mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ), yang berlangsung dapat ditujukan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Menurut Agustiani (2010) :“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat 

dipaksakan, yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan 

dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”. 

Pengertian pajak menurut Prof.Edwin R.A. Seligman dalam buku Esssay in 

Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: Tax is compulsory 

contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred 

in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. 
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Daridefenisi tersebut terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada 

Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada 

seseorang.Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu 

ditujukan manfaatnya untuk masyarakat. Lima unsur definisi pajak: a) Iuran/ 

pungutan, b) Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, c) Pajak dapat 

dipaksakan, d) Tidak menerima kontra prestasi, e) Untuk membiayai pengeluaran 

umum pemerintah. Dari defenisi diatas, terlihat ada beberapa hal pokok yang 

dapat disimpulkan, yaitu: a) Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program 

pemerintah, b) Pajak dipungut secara paksa (compulsory), bukan secara sukarela 

(voluntary ), c) Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar 

pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang 

diterimamasyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah 

secaraumum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemungutnya harus berdasarkan 

undang-undang. Diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif 

pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan 

rumusannya.Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ): a) Rp. 

15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi, b) Rp. 1.320.000,00 tambahan 

untuk wajib pajak yang kawin, c) Rp.15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri 

yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat 

Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi 

kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh 

pasal 21 dan Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan 
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bebas suami atau anggota keluarga lain Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan lurus atau 

sederajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 

orang). 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: a) Pajak dipungut 

berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat 

dipaksakan, b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah., c) Pajak dipungut oleh Negara baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, d) Pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih surplus, 

dipergunakan untuk membiayai public investment, e) Pajak dapat pula mempunyai 

tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

3.   Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 

dan fungsi regulerend (mengatur) dalam Resmi (2007: 3), yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)Pajak mempunyai fungi 

budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regulerend (mengatur) Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya 

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan. 
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4. Kualitas Pelayanan Pajak 

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan 

perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), 

ketentuan perpajakan, dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas 

pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan 

tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung 

akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (Hardiningsih, 2011).  

Salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan 

yaitu dengan melakukan pelayanan dengan kualitas yang baik. Tjiptono (2002) 

menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-

menerus.Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.Kualitas pelayanan dapat diukur 

dengan kemampuan memberi pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan 

pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh petugas pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, 
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tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan 

pegawai yang cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2009). 

5. Kesadaran Membayar Pajak 

 Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan 

bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Widayati dan Nurlis, 

2010). Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang 

mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak. 

Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Menurut 

Marihot (2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang 

dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa 

nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati 

kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka 

rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang 

sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. 

6. Persepsi yang Baik Atas System Perpajakan 

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu 

pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau 

individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas 

integreted dalam diri individu. Hal-hal yang mengindikasikan sistem perpajakan 

yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem 

pelaporan melalui surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Surat pemberitahuan 

elektronik ini juga memiliki kelebihan antara lain Penyampaian SPT dapat 

dilakukan secaracepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket 



17 
 

Data perpajakan terorganisir dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT 

mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan 

sistematis.Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan 

sistem komputer. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak Data yang 

disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan 

menggunakan sistem  komputer. Menghindari pemborosan penggunaan kertas. 

Berkurangnya pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya 

yang cukup banyak. Penyampaian surat pemberitahuan elektronik (e-Filing) yaitu 

suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 

yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak. Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara lebih cepat dan mudah. 

Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT 

melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP 

tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, adalah peraturan perpajakan dapat diakses 

secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan 

dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran NPWP dapat 

dilakukan melalui e-Registration yaitu sistem aplikasi bagian dari Sistem 

Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat 

komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib 

Pajak.  
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Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib 

Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan 

sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses 

pendaftaran Wajib Pajak (Handayani dkk., 2012). 

7. Pemahaman Peraturan Perpajakan 

 Pemahaman menurut Supadmi (2009), merupakan pemahaman yang 

berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak 

berkenaan dengan tata cara dalam perpajakan. Pemahaman akan peraturan 

perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan 

mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan 

yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, 

pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan SPT (Resmi, 2009). 

C. Penelitian Yang Menjelaskan Hipotesis 

 Penelitian mengenai kepatuhan para Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban 

perpajakannya semakin menarik. Hal ini disebabkan karena masihbanyaknya 

Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.Di lain sisi 

kepatuhan perpajakan merupakan suatu faktor penting untukmelaksanakan 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tetapi disamping itu banyak hal yang harus 

dipertimbangkan untuk memaksimalkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak. 

Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan  

Boediono (2003), menyatakan bahwa ketrampilan yang harus dimiliki aparat 

pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara yang 

baik. Menurut Jatmiko (2006) kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

terhadapkepuasan wajib pajak, dengan memberikan pelayanan pajak yang baik 

makawajib pajak akan patuh terhadap perpajakan.Widayati daan Nurlis, (2010) 

menyatakan bahwa ada beberapa indicator baiknya kualitas layanan wajib pajak. 

Pertama, fiskus diharapkan memilikikompetensi dalam arti memiliki keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman dalamhal perpajakan. Kedua, fiskus harus memiliki 

motivasi yang tinggi sebagaipelayan publik. Ketiga, KPP diharapkan memperluas 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). 

𝐻1: Kualitas pelayanan pajak mempunyaipengaruh terhadap kepatuhan perpajakan 

wajib pajak. 

2. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan 

Menurut Agustiani (2010), kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang 

mencakup pengertian, persepsi, pemikiran, perasaan dan ingatanseseorang yang 

aktif pada saat tertentu. Jatmiko (2006), kesadaran membayar pajak memiliki arti 

keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, danmengerti tentang cara 

membayar pajak.Kesadaraan yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari 

adanyamotivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang 

darimotivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar 

pajakpunakan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat 

(Handayani dkk., 2012). 
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𝐻2: Kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

perpajakan wajib pajak. 

3. Persepsi Yang Baik Atas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Perpajakan 

Widayati dan Nurlis (2010) berpendapat bahwa persepsi dapat dinyatakan 

sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh 

pemerintah sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas 

integreted dalam wajib pajak.  

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat 

membayar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan 

tempat.Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom 

isian yang sudah disediakan. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang 

mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi 

yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknyapun akan meningkat 

(Handayani dkk., 2012). 

𝐻3: Persepsi yang baik atas system perpajakan mempunyai pengaruh terhadap 

kepatuhan perpajakan wajib pajak. 

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan 

Perpajakan 

Menurut Jatmiko (2006) Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses 

dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan 

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran kepatuhan wajib 

pajak disebabkan oleh pemahaman tentang pajak masih rendah.Sebagian wajib 
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pajak memperoleh pemahaman pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang 

memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. 

Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib 

pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami 

peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena 

sanksi (Handayani dkk., 2012) 

𝐻4: Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

perpajakan wajib pajak. 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk menyatakan hubungan antar konsep, maka yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut : 

   Variabel Independen (X)            Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Keterangan :   hubungan parsial 

Kualitas Pelayanan 

Pajak (𝑋1) 

Kesadaran 

Membayar Pajak 

(𝑋2) 

Persepsi yang baik 

atas system 

perpajakan 

(𝑋3) 

Pemahamanan 

Peraturan Perpajakan 

(𝑋4) 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang 

Melakukan Pekerjaan 

Bebas dalam Melaporkan 

Kewajiban Perpajakannya 

(Y) 
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan 

kewajiban perpajaknnya. Sedangkan yang menjadi variabel independen dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kualitas Pelayanan Pajak 

2. Kesadaran Membayar Pajak 

3. Persepsi yang Baik Atas Sistem Perpajakan 

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan 

 

 

 


