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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu menurut Subagiyo, (2014). Dalam penelitiaan tersebut 

penulis dapat merumuskan suatu masalah mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Wajib Pajak dalam kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. 

Dengan rumusan masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdaarkan hasil penelitian 

kuantitatif tersebut menghasilkan penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kesadaran wajib pajak dalam merespon surat himbauan yang yang diterbitkan 

oleh KPP Pratama Batu dapat mempengaruhi kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan, sebab Indonesia sendiri menerapkan prinsip Self Assesment System. 

Selain itu pelyanan dan pengawasan terhadap wajib pajak juga bwerpengaruh 

terhadap penyampaian SPT Tahunan. 

 Penelitian kedua yang dilakukan oleh Murniati (2011) berdsarkan 

penelitian yang dilakukan di KPP Tulungagung penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 25 yang cenderung menurun setiap 

tahunnya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian untuk mengatasi hal 

tersebut dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pengawasan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 dengan cara melakukan 

menerbitkan administrasi atau penertiban tata usaha pengawasan pembayaran, 

meningkatkan program penyuluhan kepada wajib pajak mengenai kewajiban 



7 
 

 
 

perpajakan dan aturan perpajakan secara berkesinambungan baik melalui 

kominikasi via telepon maupun memanggil wajib pajak secara langsung 

melalui surat resmi. 

 Peneliti ketiga yang dilakukan oleh Aprilia, (2017). Penulis melakukan 

beberapa penelitian tentang PPh pasal 25 yang terjadi pada kantor pelayanan 

pajak madya kota malang, penelitian tersebut memberikan hasil yang baik 

karena jumlah pelapor SPT badan pada kantor pelayanan pajak madya sangat 

bagus, meskipun sudah dapat dikatakan bagus, kantor pelayanan pajak madya 

masih memiliki beberapa kendala berupa kurangnya pemahaman wajjib pajak 

atas apa yang akan dilaporkannya.  

B. Landasan Teori 

1.  Definisi Pajak 

  Menurut Mardiasmo (2008:21), 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 

kemakmurn rakyat 

Menurut buku  Anshari (2005: 5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara ( peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal ( tegen prestatie) yang langsung dapat 

ditunjuk dan digunakan untuk membiayau pengeluaran umum. Pengertian 

lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk 
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membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai 

public investment. 

 Menurut UU Perpajakan Nasional pajak merupakan iuran rakyat kepada 

negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang 

langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

(routine) dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mana secara tidak langsung akan memberikan balas jasa 

kepada pribadi pembayar pajak yang pelaksanaannya apabila perlu dapat 

dipaksakan. 

2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam 

perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan pepajakan 

merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan 

perpajakan (Rahayu, 2010: 138). 

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan 

transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang 

berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakanlainnya. Diantara 

ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan 

melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban 

menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun 

dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa 

atau tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat 
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dinilai berdasarkan kepatuhan dalam menyetorkan Surat Pemberitahuan 

(SPT). 

3. Definisi PPh Badan 

Menurut setiawan (2008, 3), Badan adalah sekumpulan oran 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, koperasi, dana 

pensiunan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang tercantum 

pada pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2007. 

 Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam 

menghitung pajaknya. Artinya, Wajib Pajak tersebut harus membuat laporan 

laba rugi fiskal setiap akhir tahun pajak, biaya dan pajak yang telah 

dibayarkan harus dihitung kembali untuk menghitung pajak pada akhir tahun, 

dalam hal ini ada istilah PPh Final dan PPh Tidak Final. Dinamakan PPh Final 

karena penghasilannya telah dikenai pajak pada saat penghasilan itu diterima 

sehingga tidak perlu dihitung kembali pada pada akhir tahun pajak Wajib 

Pajak Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya harus 

menggunakan pembukuan, syarat pembukuan menurut pasal 28 dan 29 UU 

No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum Tata Cara Perpajakan (KUP) 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan 

pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 

b. Pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain 

rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin 

Menteri Keuangan. 

4. Jenis pajak penghasilan wajib pajak badan 

a. Pajak Penghasilan Pasal 15 

Pajak penghasilan pasal 15 adalah sebuah laporan pajak yang 

berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib 

pajak tertentu, ketika kita memiliki sebuah badan usaha atau menjadi 

seorang pengusaha, maka telah menjadi Wajib Pajak Badan atau Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Maka dari itu ada 

sejumlah pajak yang harus dibayarkan yang biasanya tertera pada SKT 

(Surat Keterangan Terdaftar) ketika anda telah mendaftarkan NPWP dan 

berikut adalah beberapa wajib pajak yang harus melaporkan PPh pasal 15: 

1) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional 

2) Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalan negeri 

3) Perusahaan asuransi luar negeri 

4) Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi 

5) Perusahaan dagang asing 

6) Perusahaan investor dalam bentuk BOT ( build, operate, dan transfer) 

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 
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PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun dalam bentuk  pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang diterima oleh wajib pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya, 

perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan cara memotong langsung 

dari penghasilan para pegawai. ada 5 macam perhitungan PPh pasal 21 

menurut aturan yang baru, diantaranya dalah sebagai berikut: 

a. Pegawai tetap dan penerimaan pension berkala 

b. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 

c. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris  

d. Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur 

e. Peserta program pension berstatus pegwai yang menaarik dana 

pensiunan 

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 

PPh pasal 22 adalah pungutan pajak yang ditujukan kepada Wajib 

Pajak yang melakukan kegiatan impor atau melakukan pembelian atas 

penjualan barang mewah, pihak pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 

anatara lain adalah bendahara pemerintahan pusat/Daerah, yang berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang, lalu badan-badan tertentu 

baik badan pemerintahan maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan 

di bidang impor atau keiatan usaha di bidang lain. ada tiga macam tarif 

yang dikenakan kepada wajib pajak badan diantaranya adalah untuk 
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kegiatan impor, atas penjualan hasil produksi, atas pembelian bahan-bahan 

untuk keperluan industry. 

d. Pajak Penghasilan Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong langsung oleh pemungut 

pajak dari Wajib Pajak saat melakukan transaksi yang meliputi transaksi 

dividen (pembagian keuntungan saham), royalty, bunga, hadiah dan 

penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan 

aset selain tanah atau bangunan. Tarif PPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas 

nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan 

e. Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal 

dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh 

dikurangi PPh yang dipotong serta terutang. Pembayaran pajak ini 

dilakukan secara berangsur, tujuannya adalah untuk meringankan beban 

Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya, sanksi yang 

didapatkanoleh Wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran 

pajak dapat dikenakan bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari jatuh 

tempo hingga tanggal pembayaran. 

f. Pajak Penghasilan Pasal 26 

PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut 

dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, penghasilan yang bersumber 

dari Indonesia dan dinikmati oleh badan di luar Indonesia bisa dikenakan 

pajak. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari 
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Indonesia mendapatkan tarif pajak sebesar 20%. Jenis-jenis penghasilan 

yang dipotong oleh PPh pasal 26 adalah sividen, hadiah dan penghargaan, 

royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

g. Pajak Penghasilan Pasal 29 

PPh Pasal 29 adalah nilai lebih pajak terutang ( pajak terutang 

dikurangi kredit pajak) yaitu saa jumlah pajak terutang suatu perusahaan 

dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kerdit pajak yang telah 

dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh Pasal 29 in harus 

sudah dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. 

5. Fungsi Pajak 

 Menurut Sunarto (2003 : 6), ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Keuangan Negara (Budgetair) 

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk 

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur Non Budgetair 

1) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang 

ekonomi dan sosial. 

2) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di 

luar bidang keuangan. 

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur: 

1) Pemberlakuan bea masuk yang  tinggi bagi barang impor dengan 

tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri 
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2) Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk 

beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau 

memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya 

3) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya 

hidup mewah. 

6. Pengertian Pemeriksaan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2008 : 23), 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. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah 

untuk mencari adanya: 

a. Interpretasi Undng-undang yang tidak benar. 

b. Kesalahan hitung. 

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesuguhnya, yang dilakukan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

5. Tujuan Pemeriksaan 

 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpin dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
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kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pandiangan 2014; 198) 

 Menurut Mardiasmo (2008, 51), menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 

pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak. 

b.  Surat pemberitahuan tahunan Pajak penghasilan rugi. 

c.  Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

d.  Surat pemberitahuan yangmemenuhi kriteria seleksi yang ditentukan 

oleh Direktur Jendral Pajak. 

e.  Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 

(3) tidak dipenuhi. 

 Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

c.  Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 

Netto. 
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f.  Pencocokan data dan atau alat keterangan. 

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil. 

h. Penentuan satu atau lebih tepat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan lain 

selain angka (a) sampai dengan  (h). 

6. Jenis-jenis Pajak 

  Menurut Mardiasmo (2008, 7) pajak dapat dikelompokan menjadi tiga 

macam, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga 

pemungutnya,maupin sifatnya, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri olehWajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b.. Pajak tidak langsung, Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2.  Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif , Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak.Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
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3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

 


