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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Chorras (2014) menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan metode survey. Penelitian ini menghitung nilai rata – rata 

pemeriksaan pajak dari responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Manado. Chorras Mandagi menggunakan regresi linear sederhana hasilnya 

menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado 

dengan variabel sebesar 4,489 sedangkan pada tingkat signifikansi 0,05. Penelitian 

ini juga menggunakan analisis koefisien determinasi sebesar 64,7% menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 64,7% 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 

34,3%merupakan pengaruh dari faktor – faktor lain yang tidak teliti. Nilai rata – 

rata pemeriksaan pajak pada KPP Manado termasuk dalam kriteria sangat memadai, 

hasil penghitungn nilai rata – rata kepatuhan WP termasuk dalam kriteria patuh. 

Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP badan pada KPP 

Pratama Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP badan pada KPP 

Pratma Manado yang membuktikan bahwa hipotesis penulis diterima. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2012) pada KPP Pratama 

Denpasar Timur. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak 

dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004 – 2008. Kepatuhan wajib 

pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004 -2008. Indikator 

pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada jumlah 

SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Denpasar Timur selama
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tahun 2004 – 2008 dan faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor 

pemeriksaan pajak.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Euphrasia (2015). Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar pada KPP di wilayah DKI Jakarta menggunakan 

data primer tahu pajak 2010 – 2014, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara stratified random sampling. Variabel yang diteliti adalah peningkatan 

penerimaan pajak pengahasilan badan pada KPP sebagai variabel terikat (Y) diukur 

berdasarkan besarnya pajak penghasilan yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan 

yang merupakan skala nominal, tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebagai 

variabel bebas (X1) diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah 

penyampaian SPT wajib pajak badan efektif yang merupakan skala rasio, 

pemeriksaan pajak sebagai variabel moderator (X2). Dari data yang telah terkumpul 

dan telah dilakukan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data layak untuk 

dianalisis dalam model regresi. Dapat disimpulkan penelitian ini secara simultan 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan 

terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak 

pengahasilan badan pada KPP wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang 

sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan hubungan antara tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif pengaruh 

tersebut semakin kuat ketika KPP Pratama DKI Jakarta melakukan pemeriksaan 

pajak. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2015). Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar pada KPP di wilayah Padang menggunakan data 

primer tahu pajak 2011– 2013, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

stratified random sampling. Variabel yang diteliti adalah peningkatan penerimaan 

pajak pengahasilan badan pada KPP sebagai variabel terikat (Y) , tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan sebagai variabel bebas (X1) diukur berdasarkan persentase 



9 
 

 
 

perbandingan jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan efektif yang merupakan 

skala rasio, pemeriksaan pajak sebagai variabel moderator (X2). Dari data yang 

telah terkumpul dan telah dilakukan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data 

layak untuk dianalisis dalam model regresi liniear berganda. Dari penelitian ini 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap 

peningkatan penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan 

pajak disebabkan oleh variable tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melapor 

pada KPP Pratama Padang.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Diera (2017). Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar pada KPP di wilayah Cilandak Jakarta Selatan 

menggunakan data primer tahu pajak 2012 – 2014, sampel dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak badan (perusahaan) yang terdaftar pada KPP Pratama Cilandak 

dan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan (judgement sampling). 

Variabel yang diteliti adalah peningkatan penerimaan pajak pengahasilan badan 

pada KPP sebagai variabel terikat (Y) diukur berdasarkan besarnya pajak 

penghasilan yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala 

nominal, tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel bebas (X1) diukur 

berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan 

efektif yang merupakan skala rasio, penagihan pajak sebagai variabel moderator 

(X2). Dari data yang telah terkumpul dan telah dilakukan uji asumsi klasik, 

diperoleh hasil bahwa data layak untuk dianalisis dalam model regresi liniear 

berganda. Dari penelitian ini kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secra 

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dari analisis data yang 

dilakukan penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini 

menandakan bahwa penagihan pajak tidak dapat menjadi variabel moderating 

antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak 

penghasilan. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa 

pajak adalah kontribusi wajib 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 untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut 

(Mardiasmo 2013 :1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian lain dikemukakan 

oleh Fidel (2010: 4), yaitu: “Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan 

undang – undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib 

diberikannya rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi”. 

 Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dibayarkan secara rutin sesuai dengan 

peraturan – peraturan umum tanpa adanya imbalan secara langsung maupun 

individual dari Negara yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan 

pembangunan  

1.2.2 Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, karena 

pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan mengisi kas negara 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara dalam 

menopang pembangunan di Indonesia. Menurut Fidel (2010 :6) pajak mempunyai 

2 fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend 

(pengatur). 

1. Fungsi budgetair 

 Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 
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pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain. 

2. Fungsi Regulerend 

 Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu 

diluar bidang keuangan. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Waluyo (2011 :7) untuk melaksanakan pemungutan pajak yang baik 

dan terarah diperlukan suatu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak 

dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu : 

1. Official Assessment System  

 merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

 Ciri – cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System  

 merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

 Ciri – cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3. Withholding System  

 merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnta pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 Sejak awal dimulainya reformasi  perpajakan Indonesia pada tahun 1983, 

pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan merubah ketentuan peraturan 

perundang – undangan perpajakan di Indonesia. Pemerintah mengganti sistem 

pemungutan pajaknya dari official assessment system menjadi self assessment 

system yang masih diterapkan sampai saat ini. 

2.2.4 Jenis Pajak 

 Menurut Resmi (2013 :7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut 

sifat dan menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak 

harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. 

2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 

jika suatu kegiatan,peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 

pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

b. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya 

2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa 

benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yangmengakibatkan timbulnya 
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kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak 

(wajib pajak) maupun tempat tinggal. 

c.  Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I 

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah jenis pajak dibagi menjadi tiga 

menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Pembagian jenis pajak tersebut 

digunakan untuk mempermudah dalam memahami jenis pajak serta mempermudah 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak. 

2.2.5 Pembagian Hukum Pajak 

Menurut Resmi (2013 ;5) “Hukum pajak dibagi menjadi dua , yaitu hukum 

pajak materiil dan hukum pajak formil.” 

1. Hukum Pajak Materiil 

       Hukum pajak materiil merupakan norma – norma yang menjelaskan keadaan, 

perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus 

dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajaknya. Dengan kata lain, hukum 

pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang 

pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk 

dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, 

sanksi atau hukuman, dan cara – cara pembebasan dan pengembalian pajak, 

serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan 

tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit – belit 

seperti pajak penghasilan. 

2. Hukum Pajak Formil 

       Hukum Pajak formil merupakan peraturan – peraturan mengenai berbagai cara 

untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum 

ini memuat cara- cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, 
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kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib 

Pajak, kewajiban pihak ke tiga, dan prosedur dalam pemungutannya. 

3. Hukum pajak materiil mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, 

sanksi, serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berkaitan dengan timbul dan 

hapusnya utang pajak. Sedangkan hukum pajak formil mengatur tentang 

peraturan – peraturan atau prosedur dalam pelaksanaan pemungutan pajak. 

2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo 

(2013:8-9) yang dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawanan Pasif 

  Masyarakat pasif membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami wajib pajak. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

2. Pelawanan Aktif 

  Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : 

a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang – undang. 

b. Tax evasion, meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – 

undang (menggelapkan pajak). 

2.3 Wajib Pajak 

 Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana 

Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain 

tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.Menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “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”. 
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a. WP orang Pribadi 

        WP berupa perseorangan yang mendapat penghasilan baik penghasilan yang 

berasal dari pekerjaanyang dilakukan maupun penghasilan tambahan di luar 

penghasilan tetapnya. 

b. WP Badan  

        Menurut Purwono (2010 :23) 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 apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

c. Kewajiban Badan sebagai Wajib Pajak 

Sebuah badan Wajib Pajak diwajibkan memenuhi hal – hal sebagai berikut : 

1. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 

2. Mengisi dan memasukkan SPT Masa PPN dan PPnBm 

3. Menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan wajib pajak menurut Simon James et al dalam Harahap (2013) 

adalah ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan 

yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, ivestigasi seksama, peringatan, 

ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

Kepatuhan menurut Aryobimo (2012) motivasi seseorang, kelompok atau 

organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

2.4.2 Pengertian Kepatuhan Dalam Perpajakan 

 Menurut Menteri Keuangan No.253/KMK.03/2003 kepatuhan perpajakan 

adalah  tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan 

yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Deviano dan Rahayu 
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(2012:110) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di 

mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakan, salah satu indikator kepatuhan kewajiban wajib pajak adalah SPT. 

 Pajak Penghasilan merupaka jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya 

melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajaknya tersebut 

dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek  pajak lainnya. Oleh karena 

itu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan. PPh dikenakan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Semakin patuh WP 

melaporkan SPT maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal pajak 

aturan yang berllaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan 

WP yang patuh, maka pengertian kepatuhan WP merupakan suatu ketaatan untuk 

melakukan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan 

atau diharuskan untuk dilaksanakan. Indikator kepatuhan berdasarkan ketentuan 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah menjadi Undang – Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 yaitu : 

1. Ketepatan waktu 

 Dalam batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan 

berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembyaran PPh Pasal 

25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk 

menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa 

pajak (tanggal 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka 

pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

2. Akurasi data 

Penyampaian SPt dibuat dengan benar, lengkap dan jelas yang artinya : 

a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan 

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dalam penulisan dan 

keadaan yang sebenarnya. 

b.  Lengkap adalah memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan objek 

pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan  dalam SPT. 

c.  Jelas adalah melaporkan asal – usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur – 

unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT 
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2.4.3 Jenis Kepatuhan Pajak 

 Terdapat dua jenis kepatuhan pajak menurut Deviano dan Rahayu 

(2012:110), yaitu sebagai berikut : 

1) Kepatuhan formal  

 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang 

perpajakan. 

2) Kepatuhan materiil 

 Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.  

2.4.4 Kriteria WP Patuh 

 Sesusai dengan Keputusan Menteri Keuangan 253/KMK.03/2003 , kriteria 

patuh antara lain : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun 

dua terakhir 

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

memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak 

3. Tidak mendapat hukuman  karena melakukan tindakan pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun. 

2.4.5 Pencabutan WP Patuh 

 Surat pencabutan WP path dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setempat 

setelah mempertimbangkan usulan Kepala KPP, yang memenuhi kriteria 

pembatalan antara lain: 

1. Dilakukan tindakan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan terhadap 

WP. 

2. WP terlambat menyampaikan SPT Masa atau lebih dari 3 pajak untuk semua 

jenis pajak 

3. WP terlambat menyampaikan SPT Masa 2 Masa lebih secara berturut – turut  
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4. Dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah 

dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 

jangka sepuluh tahun terakhir sejak Masa Pajak diterbitkan. 

2.5 Pemeriksaan Pajak 

2.5. 1 Pengertian Umum Pemeriksaan 

 Istilah pemeriksaan menurut Halim (2014:350) adalah mencari keterangan 

atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada Wajib Pajak, yang sesuai 

aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan 

kewajiban Wajib Pajak dan atau untuk tujuan lain. Dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pemeriksaan adalah suatu proses dalam pengumpulan data- data serta 

bukti – bukti atau alat untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak 

sesuai dengan peraturan perpajaan yang kemudian akan dievaluasi untuk mengukur 

tingkat kesesuaian atau untuk mengetahui kebenaran dari data dan bukti tersebut 

dan hasilnya akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 

1.5.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

 Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 KUP, pengertian pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 Pasal 1 angka 25 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP terbaru 28/2007), menyatakan bahwa pengertian 

pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk : 

1. Mencari ; 

2. Mengumpulkan ; 

3. Mengolah data 

4. Mengolah keterangan lainnya. 

2.5.3 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 

 Berdasarkan PMK Nomor : 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

, pengertian dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah sebagai berikut : 
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“Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah 

untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.” 

1.5.3 Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan Pajak 

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No 16 tahun 2000, tujuan pemeriksaan pajak dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal: 

Pertama, Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; Kedua, 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi; Ketiga, Surat 

Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidakpada waktu yang telah 

ditetapkan; Keempat, Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; Kelima, Ada indikasi kewajiban 

perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015  Tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Pajak, diuraikan dalam tujuan : 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dilakukan 

dalam hal yaitu : 

a. Menyampaikan SPT yang lebih bayar, termasuk yang telah diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 

b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. 

c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu 

yang telah ditetapkan. 

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau 

menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 
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analisis  risiko mngindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak 

dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan. 

Sedangkan sasaran pemeriksaan pajak adalah untuk mencari adanya : 

1. Interpretasi Undang – Undang yang tidak benar 

2. Kesalahan hitung 

3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 

4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan WP dalam 

membayar kewajiban pajaknya. 

2.5.5 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

Beberapa dasar hukum yang melandasi kegiatan pemeriksaan pajak adalah: 

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak 

2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 Tentang 

Kebijakan Pmeriksaan 

Wajib Pajak tidak dapat serta pemeriksa pajak tdak dapat berlaku sewenang – 

wenang karena adanya dasar hukum ini. Jika wajib pajak dan pemeriksa pajak 

melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proses pemeriksaan maka wajib 

pajak atau pemeriksa pajak yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang 

berlaku sesuai dengan perundang – undangan perpajakan. 

2.5.6 Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 

tentang Tata Cara Pemeriksaan, alur pemeriksaan pajak sebagai berikut : 

1) KPP membuat daftar nominatif usulan pemeriksaan ke Kanwil dan Kanwil 

memberikan persetujuan serta instruksi pemeriksaan 

2) Melakukan persiapan pemeriksaan yang meliputi penerbitan Surat Perintah 

Pemeriksaan bagi pemeriksa dan Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak 

3) Dalam pelaksanaan pemeriksa, pemeriksa berhak untuk melakukan 

peminjaman berkas dan permintaan keterangan dan wajib pajak wajib 
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memperlihatkan dan meminjamkan berkas atau dokumen yang diperlukan 

dalam pemeriksaan. Wajib Pajak juga berhak untuk meminta kepada pemeriksa 

untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah untuk 

melakukan pemeriksaan 

4) Dalam tahap pembahasan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak berhak untuk 

memberikan tanggapan untuk kemudia dilakukan pembahasan dengan 

pemeriksa. 

5) Tahap selanjutnya adalah membuat nota perhitungan dan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) , setelah itu dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). 

2.5.7 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomr 

184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 3 adalah sebagai 

berikut: 

1. Ruang Lingkup pemeriksaan terdiri dari : 

a. Pemeriksaan lapangan, yang meliputi seluruh jenis pajak, untuk tahun 

berjalan dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. 

b. Pemeriksaan kantor, yang meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun 

berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan 

dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana 

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat 

dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana 

4. Pemeriksaan lengkap sederhana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam 

jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 

(delapan) bulan. 

5. Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) 

bulan. 
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6. Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan 

dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling 

lama 6 (enam) minggu. 

7. Apabila dala pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huuf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer 

pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. 

8. Pemeriksaan lapangan dengan ditemukannya unsur transfer pricing yang 

memerlukan pemeriksaan lebih mendalam serta memerlukan pemeriksaan yang 

lebih mendalam serta  memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan. 

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksan menurut Waluyo (2012 :374) adalah 

sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan 

yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuh surat panggilan dalam 

rangka pemeriksa kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 

2) Pemeriksa lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan 

dan dapat diperpanjang paling lama menjadi delapan bulan yang dihitung sejak 

tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil 

pemeriksaan. 

3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait 

dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya 

rekayasa transaksi keuagan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam 

serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapagan dilaksanakan 

dalam jangka waktu paling lama dua tahun. 

4) Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan , mengenai 

pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh WP, 

jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3 di atas 

harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 

2.5.8 Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

jumlah SKP yaitu SKPLB, SKPKB, SKPKBT, SKPN dan STP) yang diterbitkan 
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setiap bulan oleh KPP Pratama Kepanjen. Fungsi SKP adalah sebagai sarana untuk 

mengenakan sanksi, sarana untuk menagih pajak dan sebagai sarana untuk 

memberitahu pajak terutang.  

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengn dikeluarkannya Surat Perintah 

Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat yang berwenang dan dengan hasil Laporan 

Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara benar dan jelas , 

memuat sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak 

yang didukung dengan temuan yang kuat tentang ada tidaknya WP melakukan 

indikasi kecurangan. Perhitungan besarnya pajak terutang menurut Laporan 

Pemeriksaan Pajak diberitahukan kepada WP, kecuali jika pemeriksaan akan 

dilanjutkan ke dalam penyidikan. WP harus menyampaikan tanggapan secara 

tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan WP, petugas 

pemeriksa mengundang WP untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dan SKP akan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. 

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang  Ketetntuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan SKP yang diterbitkan meliputi Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi  Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak digabung 

dengan bagian ini karena kekuatan hukumnya yang disamakan dengan Surat 

Ketetapan Pajak.Terdapat lima jenis SKP, yaitu sebagai berikut : 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

SKPKB diterbitkan apabila: (1) berdasarkan pemeriksaan pajak yang terutang 

tidak lebih bayar, (2) berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPh dan PPnBM 

ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih bayar atau tidak seharusnya 

dikenai tarif 0%, (3) SPT tidak dsampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, (4) kepada WP 

diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, (5) kewajiban 
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menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 

diketahui besarnya pajak yang terutang. 

Jangka waktu penerbitan SKPKB adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak bagian Tahun Pajak, setelah lebih dari 5 tahun tetap 

dapat diterbitkan atau ditambahi sanksi administrasi berupa  bunga sebesar 48% 

dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar , atau dengan tindak pidana di 

pengadilan. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

SKPKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang data yang semula belum terungkap dengan kata lain : 

a. SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari sebenarnya; 

b. Proses pengembalian SKPLB yang sehrusnya tidak dilakukan; 

c. Pajak terutang SKPN yang ditetapkan lebih rendah  

Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak bagian Tahun Pajak dengan sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 10% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. SKP ini diterbitkan didasari atas hasil pemeriksaan SPT bila jumlah 

kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang 

terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak dan tidak ada 

pembayaran pajak. SKPN diterbitkan untuk : 

a. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 

terutang atau pajak pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

b. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah 

pajak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika 

terdapat kredit pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 

jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran 
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dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar sama 

dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dam tidak ada 

pembayaran pajak. 

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharunya tidak 

terutang. Penerbitan SKPLB setelah dilakukan pemeriksaan untuk : 

a. PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besr daripada jumlah pajak terutang; 

b. PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang, 

jika terdapat pajak yang dipungut oleh PPn, jumlah pajak terutang dihitung 

dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi demgan pajak yang dipungut oelh 

pemungut PPn; 

c. PPnBM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak 

terutang. 

WP yang diterbitkan SKPLB, WP diberikan bunga sebesar 2% per bulan paling 

lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai 

dengan saat diterbitkan SKPLB. 

5. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan STP adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa uang dan/ atau denda. 

Apabila WP belum melunasi kewajiban pajaknay maka mendapatkan STP dan 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

a. Penerbitan STP 

Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat tagihan pajak dikeluarkan 

apabila : 

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 
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2. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah hitung atau tulis. 

3. WP dikenakan denda atau sanksi administrasi. 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur 

pajak atau mmebuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP melaporkan faktur pajak tidak 

sesuai dengan masa enerbitan faktur pajak 

6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah gagal berproduksi 

yang telah diberikan pengembalian Pajak Masukam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (5a) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nihil. 

7. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak 

secara lengkap, selain : (1) identitas pembeli atau (2) identitas pembeli serta 

nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena 

Pajak pedagang eceran. 

b. Sanksi Administrasi STP 

Sanksi adminsitrasi Surat Tagihan Pajak, menurut Mardiasmo (2013,46) 

sebagai berikut  : 

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24, dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak dan Tahun Pajak sampai 

diterbitkannya STP. 

2. Terhadap PKP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan 

dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paajak sampai dengan 

tanggal penerbitan STP dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 

3. Terhadap pengusaha PKP selain wajib menyetorkan pajak yang terutang 

dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. 

2.6  Pajak Penghasilan  

  2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 

tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah:“ Sedangkan 
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penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang langsung dieknakan kepada Wajib Pajak 

yang telah mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang dibayarkan tiap bulan 

dengan perhitungan penghasilan selama satu tahun yang digunakan untuk 

kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan secara langsung. 

2.6.2 Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Mardiasmo (2013:159-161) yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun darl luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, termasuk : 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan ataiu jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan laindalam undang – undang ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan lain, dan penghargaan. 

3. Laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan 

badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal. 

b.  Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, prsekutuan, dan badan lainnya. 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburaan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

atau sederajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
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termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau pengasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan, dan  

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8.     Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sempat dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

12. Keuntungan selisih kurs mata asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. Premi asuransi. 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 
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2.6.3 Pengertian PPh Pasal 25  

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 

25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh 

yang telah dipotong/ dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/ dibayar di 

luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12 (dua belas).  

Bagi WP baru yang pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau 

pekerjaan bebasdalam tahun pajak berjalan besarnya angsuran PPh 25 dihitung 

berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung berdarkan tarif umum atau 

penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).Batas waktu 

pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila 

tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran PPh 25 dapat dilakukan pada 

hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 

25 adalah 20 hari jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari 

kerja sebelumnya. 

Sedangkan definisi PPh Pasal 25 menurut Resmi (2014:74) PPh Pasal 25 

merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan 

dalam tahun berjala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang – Undang 7 

Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 

17 Tahun 2000. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan 

untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang. Ada beberapa 

ketentuan pelaksanaan PPh Pasal 25 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25, antara lain : 

1. Besarnya angsuran  pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar 

sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan 

yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan taun pajak yang 

lalu dikurangi dengan : 

a. Pajak Pengahasilan yang dipotong sebagaimana dimkasud dalam Pasal 21 

dan Pasal 23 serta Pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimkasud 

dalam Pasal 22. 
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b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi dua belas atau 

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk 

bulan – bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan  

Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk 

bulan terakhir tahun pajak lalu. 

3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 

tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali 

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan 

berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 

4. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan  perhitungan 

besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal – hal 

tertentu, yaitu : 

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; 

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; 

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu 

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; 

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 

e. Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan ang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari 

angsuran bulanan sebelum pembetulan; 

f. Terjadi perubahan keadaan usha atau kegiatan wajib pajak. 

5. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi : 

a. Wajib Pajak baru; 

b. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan wajib 

pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 

undangan harus membuat laporan keuangan berkala dan; 

c. Wajib Pajak orang pribado pengusaha tertentu dengan tarif palng tinggi 

0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. 
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6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke 

luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya ditatur Peraturan 

Pemerintah. 

Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 (Waluyo 2013:302) adalah 

sebagai berikut : 

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayarkan atau dsetorkan selambat – lambatanya 

tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya; 

2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa 

paling lambat 20 (dua puluh hari) setelah masa pajak berakhir dalam bentuk 

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar tiga. 

2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 diberlakukan untuk 

tahun pajak 2009, dalam Pasal 17  ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) 

menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 

2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Berikut perubahannya . 

 

Tabel 2.1 Perubahan Tarif PPh Badan 

Tarif UU No17 Tahun 2000 Tarif UU No 36 Tahun 2008 

Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif 

s.d Rp 50 Juta 10%  

Berapapun nilai 

PKP 

 

28% (2009) 25% 

(2010,) 

Diatas Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta 15% 

Diatas Rp 100 Juta 30% 

Sumber : KPP Pratama Kepanjen 

2.6.5 Subjek Pajak Badan 

Definisi atau pengertian subjek pajak badan menurut Siti Resmi  (2011 :12) “ 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha  seperti Perseroan 

Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 

dalam bentuk apapun Firma , Kongsi, kopersi dana pensiun, persekutuan, 
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perkumpulan, yayasan, organisasi, masa, organisasi, sosial, politik, atau organsasi 

sejenis, lembaga , bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.” 

Subjek Pajak Badan merupakan perusahaan dengan penghasilan yang telah 

melebihi Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang perhitungan pajaknya telah 

ditetapkan Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang No 36 Tahun 2008 Subyek Pajak Badan 

meliputi: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Definisi subyek pajak dalam negeri menurut Siti Resmi (2011:156) “Badan 

yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan dan berakhir pada saat badan dibubarkan atau tidak lagi 

tinggal di Indonesia.” 

Merupakan perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang 

menerima penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan wajib 

menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan dan tata cara perpajakan 

yang ada. 

2. Subyek Pajak Luar Negeri 

Definisi subyek pajak dalam negeri menurut Siti Resmi (2011:156) “Badan 

yang tidak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan yang memperoleh atau menerima penghasilan di 

Indonesia baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak.” 

Merupakan perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang 

menerima penghasilan dari Indonesia dengan peraturan dan tata cara perpajakan 

yang ada dengan negara asal Perusahaan tersebut. 

2.6.6 Cara menghitung Angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan 

Cara menghitung angsuran PPh menurut Siti Resmi (2011 :269) “Besarnya 

angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 

yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut 

serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 

24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.” 
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1. Angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan 

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu                      xxx 

Pengurangan/ Kredit Pajak 

PPh pasal 21         xxx 

PPh pasal 22   xxx 

PPh pasal 23   xxx 

PPh pasal 24             xxx 

  Total kredit pajak           (xxx) 

 Dasar perhitungan asuransi            xxx 

 Angsuran PPh Pasal 25 =         Dasar perhitungan angsuran 

                12 

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri 

setiap bulan sebesar :1/12 x (PPh yang terutang sesuai SPT – kredit pajak).  

Apabila pajak penghasilan dengan penghasilan yang diterima meliputi masa 

delapan bulan maka angsuran bulanan yang harus dibayar setiap bulan 

sebesar :1/8 x (PPh yang terutang sesuai SPT – kredit pajak).  

2. Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun 2014               Rp 70.000.000 

Dikurangi : 

a.PPh yang dipotong pemberi kerja  (PPh pasal 21) Rp 20.000.000 

b. PPh yang dipungut oleh pihak lain (PPh pasal 22) Rp 10.000.000 

c. PPh yang dipotong oleh pihak lain (PPh pasal 23) Rp 3.000.000 

d. Kredit PPh luar negeri (PPh pasal 24)                    Rp 7.000.000 

Jumlah kredit pajak                                                     Rp 40.000.000 

Selisih                                                                          Rp 30.000.000 

Besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk 

tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000 x 1/12 = Rp 2.500.000 

3.  Perhitungan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Badan Baru 

    PT Delta terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri pada KPP    

Pratama Kepanjen tanggall 1 Oktober 2017. Peredaran atau penerimaan bruto 

menurut pembukuan dalam bulan November 2017 sebesar Rp 275.000.000 dan 
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penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 

175.000.000. Besarnya PPh pasal 25 bulan November 2017 sebagai berikut : 

  Penghasilan Netto                                         Rp    175.000.000 

  Penghasilan Netto disetahunkan                   Rp 2.100.000.000 

  PPh terutang : 

  (50% x 25% x Rp 2.100.000.000)                 Rp    265.500.000 

  PPh terutang setahun                                     Rp    265.500.000 

  PPh terutang sebulan                                     Rp      21.875.000 

  Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Oktober 2017 tidak ada laporan nihil 

diasumsikan tidak ada penghasilan yang terjadi pada masa oktober 2017 dan 

angsuran PPh Pasal 25 bulan November 2017 sebesar Pajak Penghasilan yang 

dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba – rugi fiscal 

pada laporan berkala pertama yang disetahunkan dibagi 12 (dua belas). 

3.  Perhitungan PPh Pasal 25 Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

 Dalam tahun berjalan WP menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila 

wajib pajak menerima SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak 

dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak pajak tersebut. Perubahan 

besarnya angsuran angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah 

bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

Contoh : 

 Wajib Pajak PT Perdana pada tahun 2009 memperoleh penghasilan neto 

sebesar Rp 5000.000.000. Pajak – pajak yang telah dibayarkan melalui 

pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar 

negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut : 

✓ PPh Pasal 22 atas impor barang sebesar Rp 50.000.000 

✓  PPh Pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain – lain Rp 10.000.000 

✓ Pajak yang dibayarkan di luar negeri sebesar Rp 25.750.000. Dari jumlah 

tersebut yang boleh dikreditkan sebesar Rp 20.000.000.000 

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2012. 

Angsuran pajak bulan Desember 2011 sebesar Rp 15.500.000. Pada bulan Agustus 

2012 diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 
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2012 adalah Rp 15.750.000. Besarnya angsuran pajak dalam tahun 2012 dihitung 

sebagai berikut : 

1) Angsuran PPh bulan Januari sampai dengan Maret 2012 adalah sama 

dengan angsuran bulan terakhir tahun 2011 yaitu Rp 15.500.000 

2) Angsuran PPh bulan April sampai dengan Agustus 2012 dihitung sebagai 

berikut : 

PPh terutang tahun pajak 2011 : 

25% x Rp 500.000.000 = Rp 125.000.000 

(dengan asumsi peredaran bruto tahun 2011 lebih dari Rp 50.000.000) 

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 ayat (1) untuk tahun 2012 adalah : 

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2011       Rp 125.000.000 

Kredit Pajak : 

PPh Pasal 22                                           Rp 50.000.000 

PPh Pasal 23                                           Rp 10.000.000 

PPh Pasal 24                                           Rp 20.000.000 

Total kredit pajak                                                                     Rp 80.000.000 

 Dasar perhitungan angsuran                                                     Rp 45.000.0000 

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap 

bulan April sampai dengan Agustus 2012 adalah : 

Rp 45.000.000 : 4 = Rp 11.250.000 

3) Angsuran PPh bulan September sampai dengan Desember 2012 adalah 

sama dengan jumlah yang ada pada Surat Ketetapan Pajak atau sebesar Rp 

15.750.000. 

Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak 

tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak 

sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

 

 

4. Perhitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian 

 Dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran 

PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar perhitungan PPh dikurangi 
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dengan PPh yang dipotong/dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh 

kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak dengan batas 

kompensasi 5 (lima tahun). 

Contoh : 

Penghasilan PT  Putra Jaya tahun 2011 adalah Rp 120.000.000. Sisa kerugian taun 

sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000. Sisa kerugian 

yang belum dikompensasikan tahun 2011 Rp 30.000.000. 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah : 

Penghasilan tahun 2011                                                       Rp 120.000.000 

Sisa kerugian belum dikompensasikan                                Rp 30.000.000         (-) 

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan angsuran  

PPh 25                                                                                  Rp 90.0000.000 

Pajak Penghasilan yang terutang : 

50% x 25% x Rp 90.000.000                                                Rp 11.250.000 

(Catatan : peredaran bruto tahun 2011 kurang dari Rp 4.800.000.000) 

Apabila pada tahun 2011 tidak ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh 

pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT Putra Jaya tahun 

2010 adalah: 

1/12 x Rp 11.250.000                      = Rp 937.500 

Jika SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2011 disampaikan pada bulan Maret 

2010, angsuran bulan Januari dan Februari 2012 didasarkan pada angsuran PPh 

Pasal 25 untuk bulan Desembe 2011. Misalnya pada contoh di atas besarnya 

angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember 2011 adalah nihil, maka untuk bulan 

Januari dan Februari 2012 adalah juga nihil, sedangkan mulai bulan Maret 2012 

besarnya angsuran adalah Rp 937.500. 

Jika pada tahun 2011 PT Putra Jaya menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 

pajak 2011 pada tanggal 30 Maret 2012 dan ternyata mengalami kerugian, angsuran 

PPh Pasal 25 mulai bulan Maret 2012 adalah nihil. Sedangkan besarnya angsuran 

PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2012 sama dengan angsuran bulan 
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Desember tahun 2009, yang didasarkan pada perhitungan SPT Tahunan PPh tahun 

pajak 2011 maupun SKP yang terbit dalam tahun 2012. 

Apabila sisa kerugian tahun sebelumnya telah melewati batas waktu 

kompensasi (lima tahun) maka kerugian tersebut tidak dikompensasikan. Oleh 

karena itu tidak memengaruhi perhitungan angsuran PPh Pasal 25. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan 

mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, Untuk lebih 

menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuatlah kerangka 

pemikiran seperti yang terlihat pada gambar: 

      

     

 

 

Pengembangan Hipotesis  

 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis : 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, perumusan masalah dan 

kerangka konseptual di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Kepatuhan WP Badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan. 

Teori yang menghubungkan  antara Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut: 

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Perpajakan , SPT adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan 

dan/atau pembayaran pajak. SPT digunakan sebagai patuh atau tidaknya wajib 

pajak, tujuan pemerintah membuat Undang – Undang adalah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Menurut Safri Nurmanto dalam  Rahayu (2010:138) mengatakan 

bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal 

Kepatuhan WP Badan  

(X1) 

Pemeriksaan Pajak Badan 

(X2) 

Penerimaan PPh Pasal 25 

Badan (Y) 
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perpajakannya. Sedangkan Priantara (2012 :109) menyatakan bahwa peran serta 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan 

perpajakan sangat diharapkan,ukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam mengangsur 

pembayaran PPh 25 Badan adalah dilihat dari jumlah SPT yang dilaporkan oleh 

WP Badan dan dibandingkan dengan jumlah WP yang terdaftar di KPP. 

Aturan diatas diperkuat dengan hasil penelitian oleh Yosi (2014) ditunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama 

Denpasar Barat. Purnamawati dan Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa 

pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak badan pada KPP Jakarta, jadi semakin patuh Wajib Pajak 

melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan di KPP 

meningkat. Terkait dengan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak 

penelitian Suhendra (2013)  menemukan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial antara tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan 

pajak yang dipengaruhi dengan adanya pelaporan SPT. 

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 

maka diambil kesimpulan WP Badan yang patuh pasti akan membayar utang pajak 

dan melaporkan SPT tepat waktu yang memiliki pengaruh positif terhadap 

penerimaan PPh 25 Badan, artinya harapan pemerintah semakin tinggi terhadap 

tingkat kepatuhan sehingga nantinya penerimaan PPh pasal  25 Badan pada KPP 

akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis : 

H1 : Terdapat pengaruh antara kepatuhan WP Badan terhadap penerimaanPPh pasal 

25 Badan. 

2. Pemeriksaan Pajak Badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 Badan. 

Teori yang menghubungkan  antara pengaruh pemeriksaan pajak badan 

terhadap penerimaan PPH pasal 25 adalah sebagai berikut: 
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Menurut Kurnia (2012:140)  Jumlah WP Badan yang semakin banyak tidak 

seluruhnya mengangsur setiap bulan dalam melunasi utang pajaknya. Namun 

apabila WP Badan tersebut, banyak yang tidak melaporkan atau melaporkan SPT 

tetapi terjadi ketidakbenaran maka akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPh 25 

Badan. Dan menurut Rahayu (2014) mengatakan, pemeriksaan pajak berpengaruh 

pada kepatuhan wajib pajak terutama pemeriksaan dalam pasal – pasal perpajakan 

yang beraku. 

Aturan diatas diperkuat dengan hasil penelitian  oleh Oktivani (2016) 

pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa 

pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat 

kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, di 

mana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan 

penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2010) menyatakan 

bahwa pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap wajib pajak, yang mempunyai tujuan untuk menguji tingkat 

kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan 

diadakannya pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang 

menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan pajak yang ada. 

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan PPh 25 Badan, pengaruh tersebut akan semakin 

kuat ketika KPP melakukan pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik maka akan 

secara langsung mempengaruhi jumlah penerimaan PPh 25 Badan setiap bulan 

yang diterima KPP. 

 

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis : 

H2 : Terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 25 

Badan. 

 


