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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu yang ada di dalamnya berupa teori atau 

temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Hal 

tersebut sangat penting dikarenakan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung peneliti. Salah satu data pendukung bagi peneliti ialah penelitian 

terdahulu dengan permasalahan yang dibahas peneliti. Dalam hal ini 

penelitian terdahulu akan dijadikan acuan sebagai teknologi informasi yang 

terkait. Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai gambaran dalam mempermudah proses penelitian. 

Penelitian penulis dilakukan untuk mengacu pada beberapa penelitian 

sebelumnya, antara lain : 

Penelitian yang pertama, Paradias dan Tampubolon (2015) tentang 

Pengaruh Account Representative dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dan populasinya. Sehingga 

pengambilan sampel menggunakan covenience sampling. Data yang 

digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa 

Account Representative dan wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan. 

Penelitian yang kedua, Sukmawati (2015) tentang Pengaruh 

Pelayanan, Pengawasan Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh Account 

Representative. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
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kuantitatif dikarenakan yang didapatkan berupa angka dan perhitungan. 

Data yang digunakan berupa mengambil secara survei dan data primer. 

Hasil menunjukkan bahwa Pelayanan, pengawasan dan konsultasi Account 

Representative serta pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  

Penelitian yang ketiga, Amalia (2015) tentang Pengaruh Penerapan 

E - Filing. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa prosedur yang efektif dan efisien 

oleh Account Representative bisa mempermudah untuk pemahaman wajib 

pajak orang pribadi tentang penerapan sistem baru, sehingga diharapkan 

proses pelaporan pajak dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah 

dalam pengawas untuk memberikan pelayanan serta mengawasi 

pelaksanaan e-Filing sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dalam menyampaikan SPT. 

Berdasarkan uraian tiga penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan bahasan antara penelitian terdahulu dengan topik 

pembahasan peneliti. Persamaan dari tiga penelitian terdahulu dengan topik 

penulis yaitu membahas tentang Pengawasan Account Representative. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu pada 

penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Pengaruh Wajib Pajak dalam 

melakukan pembayaran atau penerimaan melalui e-filing atau SPT lapor 

tahunan pajak. Sedangkan peneliti membahas tentang Pengawasan Account 

Representative terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 
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B. Teori Dasar Perpajakan 

1. Definisi Pajak 

Menurut Undang – Undang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yaitu 

“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 kemakmuran rakyat”.  

Definisi pajak menurut beberapa ahli : Definisi pajak yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) , Pajak yaitu iuran rakyat beserta 

pemasukan kas negara yang berdasarkan undang – undang dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal secara langsung dan dapat ditunjuk dengan 

digunakannya sebagai membayar pengeluaran umum. 

Menurut Soemitro (2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung 

yang digunakan untuk pembayaran umum yang disebut dengan pajak. 

Menurut Adriani (2014), Pajak yaitu iuran para masyarakat 

kepada bangsa negara yang terutang oleh wajib pajak yang wajib 

membayar. Menurut peraturan umum dengan tidak mendapatkan imbal 

balik dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. 
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2. Fungsi Pajak 

Ada 2 fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Budgetair (Penerimaan) 

Menurut teori Sambodo, Pemungutan Pajak merupakan 

sumber pemasukan keuangan negara yang dipergunakan sebagai 

alat pemasukan dana negara, termasuk kepentingan dalam 

perlindungan jiwa dan harta secara optimal ke dalam kas negara 

untuk membiayai pembangunan jalan yang rusak , sekolahan atau 

pengeluaran negara lainnya yang berdasarkan undang – undang 

perpajakan berlaku sesuai peraturan yang berlaku. Fungsi budgetair 

berfungsi sebagai penghasilan negara , karena hasil kekayaan yang 

ada di Indonesia merupakan sumber terpenting bagi negara misalnya 

perhutanan , perairan , dan jalan tol. Untuk mengoptimalkan hasil 

keuangan negara atau pemasukan dana ada beberapa faktor yang 

penting bagi warga negara yaitu : 

1) Mendapatkan penjelasan, kepastian serta kesederhanaan tentang 

peraturan perundang – undangan pajak yang berlaku. 

2) Mendapatkan pelayanan yang baik dalam memproses 

pemungutan perpajakan. 

3) Mempunyai kesadaran terhadap pemahaman warga negara atas 

kewajiban dalam melakukan penyetoran pajak. 
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b. Fungsi Regulerend (Mengatur)  

Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan alat untuk digunakan 

dalam mengatur kebijakan negara melalui lapangan sosial. Pajak 

juga dapat digunakan untuk memberikan proteksi perlindungan 

terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya seperti 

pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang 

mewah (PPnBM). Sedangkan menurut Prastowo, Pajak adalah alat 

kebijakan terhadap ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di warna negara Indonesia. 

3. Tarif Pajak 

Ada 4 tarif pajak dalam persentase yaitu : 

a. Tarif Proporsional 

Tarif persentase tetap berupa jumlah yang dijadikan dasar 

pengenaan perpajakan sehingga dapat disebut dengan tarif tunggal. 

Contohnya : penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan tarif 

PPN 10% dan PBB 0,5% dari semua objek pajaknya. 

b. Tarif Progresif  

Tarif persentase semakin lebih besar maka dasar 

pengenaannya semakin besar. Tarif ini bisa disebut dengan tarif 

pungutan pajak. Contohnya : pajak penghasilan. 

c. Tarif Degresif 

Tarif persentase semakin lebih kecil maka dasar 

pengenaannya semakin tinggi. Atau, persentase tarif perpajakan 



11 
 

 
 

semakin rendah ketika dasar pengenaannya pajak akan semakin 

meningkat.  

d. Tarif Tetap/Regresif 

Tarif ini merupakan tarif pajak yang mempunyai angka nominal 

tetap tanpa harus memperhatikan pemakaian dasar pengenaan pajak. 

Contohnya : Bea Materai Rp 6.000.   

C. Account Representative 

1. Pengertian Account Representative  

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) Pengertian Account 

Representative adalah pegawai yang diberikan kepercayaan dan 

wewenang atas tanggung jawabnya terhadap pembinaan dan 

pengawasan secara langsung kepada wajib pajak. 

   Account Representative merupakan petugas pajak yang dapat 

menganalisa dan memonitoring kepatuhan pembayaran pajak setiap 

wajib pajak yang diawasinya dan membantu mempercepat proses surat 

permohonan yang diperlukan pada wajib pajak. 

2. Fungsi Account Representative 

Secara garis besar fungsi Account Representatif yaitu : 

a. Pendampingan 

Proses pendampingan ini dilakukan oleh Account 

Representative yang melalui konsultasi. Konsultasi merupakan 

pertukaran pemikiran terhadap wajib pajak untuk mendapatkan 

saran atau solusi dalam permasalahan yang dihadapinya di bidang 

perpajakan. Contohnya seperti kesalahan dalam penulisan tata cara 



12 
 

 
 

pengisian SPT Masa PPN. Konsultasi terhadap Account 

Representative bisa dilakukan melalui konsultasi secara langsung 

atau bisa konsultasi melalui telepon. 

b. Pengawasan  

Menurut Siagian (2003), pengawasan yaitu proses atau 

langkah dalam mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan harapan. 

Pengawasan merupakan usaha dan kegiatan untuk 

mengetahui seberapa jauh rencana yang dilakukan dalam 

pelaksanaan tugas maupun kegiatan agar sesuai dengan yang 

diharapkan. Account Representative juga mempunyai unsur yang 

dimilikinya seperti pengawasan, dikarenakan petugas Account 

Representative harus mengetahui kondisi wajib pajaknya yang 

ditanganinya. Sebagai seorang Account Representative juga 

memiliki fungsinya sebagai pengawas yaitu : 

1) Membuat surat pemberitahuan perubahan besar nilainya pajak 

terhadap wajib pajaknya. 

2) Memberikan himbauan tentang pembayaran pajak SPT Masa 

dan tahunan  

3) Memberikan usulan terhadap pemeriksaan dan penyelidikan 

terhadap wajib pajak sesuai undang – undang yang berlaku. 
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3. Tugas Account Representative 

   Dalam tugas Account Representative berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan RI No.98/KMK.01/2006 yaitu : 

a. Account Representative melakukan pengawasan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

b. Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak. 

c. Melakukan penyusunan Profil Wajib pajak. 

d. Account Representative melakukan analisis kinerja Wajib Pajak 

terhadap data Wajib pajak dalam rangka investigasi. 

e. Melakukan hasil banding berdasarkan ketentuan yang sudah 

berlaku. 

D. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

1. Pengertian Pengusaha  

Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki 

usaha atau pekerjaannya yang menghasilkan barang impor maupun 

barang ekspor. Tujuan utamanya yaitu memiliki keuntungan dan bisa 

menanggung risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya. 

Pengusaha merupakan seorang yang mengambil keputusan dalam 

mendirikan usaha dalam memberikan keuntungan tersendiri bagi para 

pebisnis yang melibatkan sebuat perpengusahaan. 

  Pengusaha yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki bentuk 

usaha atau pekerjaan dalam bentuk apapun itu bisa saja 

makanan,pakaian,sepatu atau sebagainya. Pengusaha bisa menghasilkan 

barang dan mengimpor barang dengan caranya sendiri. 
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2. Pengusaha kecil  

Pengusaha kecil menurut 68/PMK.03/2010 yaitu : 

a. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 

Jasa Kena Pajak tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun 

bukunya. 

b. Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan 

Jasa Kena Pajak tidak lebih dari 4,8 Milyar. Dalam hal ini 

Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya harus lebih 

besar dari pada penyerahan Jasa Kena Pajak atau sebaliknya.  

3. Pengertian Pengusaha Kena Pajak 

   Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN Pasal 1  UU 

Nomor 42 tahun 2009. 

4. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 

Menurut Pandiangan,Pengusaha kena pajak berkewajiban, antara lain : 

a. Memiliki nomor pengukuhan pengusaha kena pajak 

b. Melaporkan hasil usahanya yang dikukuhkan dan dijadikan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak jika omzetnya mencapai Rp 4,8 

Miliar dalam satu tahunnya. 

c. Membuat Nota Retur, dalam dasar pengenaan pajak untuk 

penyerahan Barang Kena Pajak yaitu harga jual atau harga barang 

dikembalikan bukan termasuk didalamnya. 
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d. Pengusaha Kena Pajak wajib Memungut Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) yang 

terutang. 

e. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan 

dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang 

bisa dikreditkan. 

f. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan pajak ke 

dalam SPT Masa PPN secara manual.  

g. Pengusaha Kena Pajak juga wajib menerbitkan e-faktur atas setiap 

penyerahan BKP/JKP. 

 

E. Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa 

PPN) 

SPT Masa PPN adalah form yang digunakan wajib pajak badan 

untuk lapor perhitungan jumlah pajak baik melapor Pajak Penghasilan 

Nilai (PPN) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN dapat digunakan 

untuk melapor harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong 

atau pemungut. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan untuk suatu 

tahun pajak yang meliputi : 

a. SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak adalah SPT Masa PPN 1111 

yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran. SPT Masa PPN 

tersebut bisa didapatkan di aplikasi Online Pajak. 

b. Pengisian SPT Masa PPN harus dilakukan secara benar,lengkap dan 

ditandatangani. SPT PPN beserta lampirannya harus ditandatangani 
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sendiri oleh pengusaha kena pajak atau diwakilkan oleh kuasa yang 

telah ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

c. Formulir SPT induk dan lampiran-lampirannya yang tidak 

ditandatangani oleh pengusaha kena pajak oleh otoritas pajak 

dikategorikan SPT tidak lengkap dan dianggap tidak disampaikan. 

d. Wajib pajak harus mengidentifikasi dan memperhatikan tanggal 

penerbitan e-faktur yang harus sesuai dengan tanggal penyerahan 

tagihan. 

e. Mengecek e-faktur sebelum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan 

teliti terhadap dokumen dan transaksi yang dilampirkan harus sesuai 

dan benar sehingga dapat melaporkan pajak secara tepat.  

f. SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya walaupun tidak ada 

perubahan neraca atau nilai rupiah. 

g. Jatuh tempo pelaporan yaitu pada hari akhir sekitar tanggal 30 – 31, 

tetapi saat tanggal tersebut libur maka akan lapor setelah tanggal 

tersebut. 

h. Jika tidak lapor SPT Masa PPN maka akan dikenakan denda sebesar 

Rp. 500.000 ribu sesuai Undang-undang KUP Pasal 7 ayat 1. 
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F. Kepatuhan Pajak 

1. Pengertian Kepatuhan Pajak 

   Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilahnya yaitu 

kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan 

pengertian kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang patuh dalam 

memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

Kepatuhan merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan 

rakyat untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya sebagai wajib pajak atau pengusaha 

kena pajak. Kepatuhan pengusaha kena pajak merupakan perilaku 

seseorang yang didasari sebagai orang yang wajib membayar pajak 

dengan ketetapan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undang 

yang telah ditetapkan. 

Kesadaran yang dilakukan secara individu merupakan bagian 

dari inovasi dan motivasi secara ekstrinsik maupun instrinsik. Motivasi 

instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri sendiri. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri sendiri 

seperti aparat pajak. Aparat pajak bermanfaat untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan seperti Pengusaha Kena Pajak. Salah satu cara 

yang dilakukan pemerintah DJP yaitu melakukan reformasi modernisasi 

sistem administrasi perpajakan berupa e-system seperti e-registration,e-

filing,e-SPT dan e-billing. 



18 
 

 
 

2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

   Dari situs web www.beeaccounting.com Untuk mendapatkan 

pengukuhan pengusaha kena pajak, wajib pajak cukup mengisi dan 

menandatangani formulir pendaftaran PKP yang perlu diunduh di situs 

pajak online. Persyaratan kelengkapan permohonan pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak yaitu : 

a) Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Fotokopi KTP bagi WNI atau Fotokopi KITAS/KITAP bagi 

WNA. 

2. Dokumen izin kegiatan usaha atau SIUP yang diterbitkan oleh 

instansi berwenang. 

3. Surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala desa. 

b) Wajib Pajak Badan 

1. Fotokopi akta pendirian yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang. 

2. Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor 

dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah 

daerah. 

3. Dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 

4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha. 

 

 

http://www.beeaccounting.com/


19 
 

 
 

c) Wajib Pajak Badan Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint operation) 

1. Fotokopi perjanjian kerjasama / akta pendirian sebagai bentuk 

kerja sama. 

2. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja 

sama operasi. 

3. Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus 

perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi. 

4. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkab oleh instansi 

berwenang. 

5. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah 

daerah. 

 

 


