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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu penulis dapat melihat perbedaan antara 

penelitian yang telah dilaksanakan dengan penulisan yang akan dilakukan. 

Dengan demikian diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan 

tentang kekurangan serta kelebihan antara penelitian terdahulu dengaan 

penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang diakukan oleh Pangemanan, (2013) dalam 

penelitian tersebut peneliti menganalisa tentang hubungan jumah dan 

kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan PPh di KPP Pratama 

Manado. Kemudian disimpukan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan 

memiliki hubungan positif atau sangat kuat dengan Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 

pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan Penerimaan 

Pajak Penghasilan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamal, (2017) dalam 

penelitian tersebut peneliti menganalisa tentang kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporrkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP 

Pratama Jakarta Kramat Jati. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN 

memiliki hubungan terhadap penerimaan PPN serta memiliki pengaruh 

secara signifikan dimana nilai signifikan 0,051 ≤ 0,05. 
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Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Liem, (2015) dalam 

penelitiannya tersebut peneliti menganalisa tentang analisis kepatuhan 

wajib pajak (pengusaha kena pajak) berdasarkan realisasi penerimaan 

pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bitung. Penelitian tersebut 

dapat disimpulkkan bahwa  berdasarkan realisasi penerimaan dan target 

penerimaan PPN setiap tahun, realisasi penerimaan meningkat namun 

belum mencapai target yang harus dicapai. 

Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari 

KPP Pratama Bitung dapat disimpulkan bahwa PKP yang ada di Kota 

Bitung Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak PPN di KPP 

Pratama Bitung. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sebelunya adalah dari judul Analisis Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.Penelitian ini 

juga mengambil studi kasus yang berbeda dari penelitian terdahulu, 

penelitian ini mengambil studi kasus pada KPP Pratama Pasuruan. 

Penelitian ini dilakukan  untuk menganalisa kepatuhan dari wajib pajak 

dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan analisa 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. 
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B. Teori  dan Kajian Pustaka 

1. Pajak 

Menurut Mardiasmo, (2011: 1) Pajak adalah pungutan dari 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Menurut Waluyo, (2013:3) Pajak adalah pungutan rakyat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

timbal balik kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan  berguna  

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

2. Fungsi  Pajak 

Menurut Mardiasno (2009:1), pajak terdiri dari 2 fungsi yaitu 

budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

a. Fungsi Budgetair ( sumber keuangan negara) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan 

b. Fungsi Regularend ( pengatur) 

Pajak sebagai alat untukmengatur dan meaksanakkan kebijakan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.Serrta mencapai 

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
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3. Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2008:12), terdapat berbagaijenis pajak yang 

dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dillimpahkan kepada pihaklai, tetapiharus menjadi beban 

langsung wajib pajak yang bersangkutan.Contohnya adalah 

pajak penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

b. Menurut Sifat 

Pembagian pajak menurut sifat bertujuan untuk pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut 

: 

1) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif  adalah pajak berlandaskan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan  keadaan dari wajib pajak. Contoohnya 

adalah, pajak penghasilan (PPh). 
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2) Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang berlandaskan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajiib pajak. 

Contohnya adalah pajak  pertambahan nilai (PPN). 

c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

1) Pajak Negara ( Pajak Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negarapada umumnya.Contohnya adalah pajak penghasilan 

(PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN). 

2) Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah baik daerah tingkat II (pajak kabupaten/kotta) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing 

masing.Contohnya, pajak reklame dan pajak hiburan. 

4. Sistem Pemungutan Pajak    

Resmi (2009:11), menyatakan bahwa dalam  pemungutan pajak 

dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang 

Perpajakan yang berlaku. 
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b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku.Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta 

pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 

UndangUndang Perpajakan yang berlaku. Pemungutan pihak 

ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-undang perpajakan, 

Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan 

melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak hanya tergantung pada pihak 

ketiga yang ditunjuk. 

5. Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Hidayat (2013:238) mengemukakan pajak 

penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan 

perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan 

tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus 
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ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa 

dialihkan ke orang lain. 

Pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh 

pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam 

tahun pajak berjalan merupakan pelunasan atau pembayaran atas 

perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan 

pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui 

pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. 

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 

pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari 

beberapa macam diantaranya : 

a. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, 

dalam hal : 

1) Penghasilan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diproleh oleh 

orang pribadi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 

2) Penghasilan dari modal, jasa atau kegiatan tertentu 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 

3) Penghasilan yang diproleh wajib pajak luar negeeri 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26. 
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b. Pelunasan pajak penghasilan melalui pungutan oleh 

bendaharwwan pemerinta sehubungan dengan kegiatan di bidang 

impor atau usaha di bidang lain sebagimana dimaksud dalam 

pasal 22. 

c. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh 

wajib pajak yang beersangkutan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 25 

d. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh 

wajib pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu sebagaimana 

dimaksud ddalampasal 4 ayat 2. 

6. Dasar Hukum Pajak Penghasilam (PPh) 

Dasar hukum dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 

a. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP 

Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara 

perpajakn (KUP). Pada pasal 10 undang-undang ini dikatakan 

bahwa pajak  terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat 

tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak 

b. UU KUP Pasal 1 Ayat 10 

c. UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh 

Undang-undang ini merupakan undang-undang baru dari UU 

Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasillan. Pasal 17 dalam 

Undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang 

pribadi dan badan. Wajib pajak meembutuhkan informasi ini 
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untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak 

(PKP). 

d. PER-4/PJ/2009 

Peraturan direktorat jendral pajak nomor 4 tahun 2009 tidak 

secara khusus menyebut pajakpenghasilan (PPh) terutang.Akan 

tetapi, peraturan ini memuat penjelasan serta petunjuk untuk 

melakukan pencatatan pajak penghasilan, kususnya wajib pajak 

orang. 

e. PER-32/PJ/2015 

Peraturan direktorat jendral pajak nomor 32 tahun 2015 mengatur 

tentang tariff pajak penghasilan, terutama pada pajak penghasilan 

pribadi. Peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan 

wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang belum 

mempunyai. 

7. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang menjadi 

subjek pajak adalah sebagai berikut:  

a. Subjek pajak pribadi 

Subjek pajak pribadi adalah orang pribadi  yang bertempat tinggal 

di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih darri 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
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b. Subjek pajak harta warisan belum  terbagi 

Subjek pajak harta warisan belum  terbagi adalah warisan dari  

seseorang yang sudah mmeninggal dan belum dibagi tetapi 

menghasilkan pendapatan, oleh karena itu pendapatannya 

dikenakan pajak 

c. Subjek pajak badan 

Pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia, kecuai  unit tertentu dari badan 

pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Pembentuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

2) Pembiayaannya bersumber dari aggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) 

3) Penerimaannya dimasukan dalam anggaran pemeerintah 

pusat atau pemerintah daerah 

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara 

5) Bentuk usaha tetap (BUT), bentuk usaha yang digunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

tidak lebih dari 183hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 

badan yang tidak didirikan dan beerkedudukan di Indonesia, 

dan melakukan kegiatan di Indonesia 
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8. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut UU nomor 17 tahun 2000 yang bukan merupakan 

subjek pajak penghasilan adalah sebagi berikut : 

a. Badan Perwakilan Asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing dan oorang-orang yang diperbanttukan 

kepaadameereka yang bekeerja pada dan bertempat tinggal 

bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

(WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan 

timbal balik. 

c. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keptusan menteri 

keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut 

tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, seperti WTO, 

UNICEF. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diteetapkan oleh 

keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara 

Indonesia (WNI) dan tidak memproleh penghasilan dari 

Indonesia. 
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9. Objek pajak Penghhasilan (PPh) 

Menurut undang-undang no 36 tahun 2008 objek pajak 

penghasilan adalah sebagai berikut : 

a. Penggatian atau imbalan 

Penggantian atau imbalan ini berkaitan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diproleh termsuk gaji, upah tunjangan, uang pension atau 

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain 

dalamundang-undang. 

b. Hadiah dari undian 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk : 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan dan 

badan lainnya sebagai pengganti ssaham atau penyertaan modal. 

2) Keuntungan karena pengalihan hartta kepada pemegang saham 

dan badan lainnya 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, reorganisasi 

dengan nama dalam bentuk apapun 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 

sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, 

badan pendidikan, badan social atau orang pribadi yang 

menjalan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 
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lanjut dengan peraturan menterikeuangan sepanjang tidaak ada 

hubungan dengan usaha atau penguasaan diantara ihak-pihak 

yang bersangkutan 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

keselurahan hak pengembangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak  yang dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

g. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk 

dividendariperusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sisa 

asil ussaha koperasi 

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n. Premi asuransi 

o. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

wajib pajak yang  menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasala dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak 
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q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

r. Imbalan bunga 

10. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilah kepatuhan 

berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Dalam 

perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan 

perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan.Jadi, wajib pajak yang patuh 

adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Menurut Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:  

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Pajak didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa 

pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama 

antara pemerintah dengan masyarakat.Harapan pemerintah terhadap 

semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. 
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Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya 

untuk membayar pajak. Kriteria Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) 

untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri; 

b. Mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar serta tidak melewati 

batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan (SPT); 

c. Kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 

d. Melaporkan kewajiban perpajakannya;  

e.  Membayar kewajibannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. 

11. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu: 

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang perpajakan. 

b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-

undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi 

kepatuhan formil. 
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12. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

dalam Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa kriteria kepatuhan 

Wajib Pajak adalah sebagai berikut 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 

c.  Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 

 

 

 

 

 


