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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penerimaan Negara dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam 

menunjang penyelenggaraan Negara setiap tahunnya. Apabila kita mencermati 

jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007 

sebagaimana diuraikan di tabel 1.1, terlihat dengan jelas penerimaan Negara dari 

sektor pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN. 

Tabel 1.1 

Sumber Penerimaan Negara dalam APBN 2007 

(dalam triliun rupiah) 

    Total Persentase 

Pendapatan Negara 723,04  100% 

 Penerimaan pajak 509,46  70,46% 

  Penerimaan bukan pajak 210,92  29,17% 

  Hibah 2,66  0,37% 

  Sumber : Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu 



Peningkatan Penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak harus semakin 

ditingkatkan. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri tetapi perlu 

juga adanya peran serta dari rakyat. Alasan perlu ditingkatkannya penerimaan dari 

pajak adalah adanya ketergantungan yang semakin besar pada dana bantuan luar 

negeri yang secara nyata membawa dampak terhadap kondisi ekonomi negara 

baik secara makro maupun mikro. 

Salah satu sumber Produk Domestik Bruto (PDB) adalah konsumsi. Dimana 

konsumsi ini terdiri dari konsumsi atas barang dan konsumsi atas jasa. Dalam 

perhitungan PDB suatu negara, seringkali konsumsi menempati pos terbesar. Hal 

ini berarti seharusnya memberikan efek langsung terhadap penerimaan negara dari 

sisi lainnya yaitu pajak. 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Perpajakan 2006-2007* 

(dalam triliunan rupiah) 

  2006 2007 

  

APB
N 

% 
thd 

PDB 

APBN-
P 

% 
thd 

PDB 

RAPB
N 

% 
thd 

PDB 

APB
N 

% 
thd 

PDB 

a. Pajak Dalam 
Negeri   399.3 13,1 410.2  13,1 490.2 13,9 494.6 14 

 i. Pajak penghasilan 210.7 6,9 213.7  6,8 257.3 7,3 261.7 7,4 

      1. Migas   37.5 1,2 38.7  1,2 39.2  1,1 41.2 1,2 



      2. Non-Migas 173.2 5,7 175.0  5,6 218.2 6,2 220.5 6,2 

 ii. PPN dan PPnBM 
128.3

2 4,2 132.9 4,3 161.0 4,6 161.0 4,6 

 iii. PBB   15.7 0,5 18.2 0,6 21.3 0,6 21.3 0,6 

 iv. BPHTB  5.3   0,2  4.4 0,1 5.4 0,2 5.4 0,2 

 v. Cukai 36.53 1,2 38.5 1,2 42.0 1,2 42.0 1,2 

 vi. Pajak lainnya 2.8 0,1 2.6 0,1 3 .2 0,1 3.2  0,1 

b. Pajak 
Perdagangan 
Internasional 16.9 0,6 14.8 0,5 15.6 0,4 14.9 0,4 

   i. Bea masuk 16.6 0,5 13.6 0,4 14.4 0,4 14.4 0,4 

  ii. Pajak/pungutan 
ekspor  0.4 0 1.2 0 1.2 0  0.5  0,0 

JUMLAH      416.3 13,7 425.1 13,6 505.9  14,3 509.5 14,4 

  Pajak Nonmigas    378.8 12,5 386.4 12,4 466.7 13,2 468.2 13,3 

  Pajak Migas  37.5 1,2 38.7  1,2 39.2 1,1 41.2 1,2 

*)  Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan karena adanya 
pembulatan. 

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu 

PPN yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 berbeda 

dengan pajak penjualan (PPn) yang digantikannya. PPN merupakan pajak yang 

dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat 

dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, 

menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian 

pelayanan jasa kepada para konsumen. Sedangkan pajak penjualan dikenakan 

terhadap nilai jual setiap perpindahan atau pertukaran barang dan jasa, sehingga 



menimbulkan adanya pajak berganda. Untuk barang yang tergolong mewah, pajak 

berganda ini masih diberlakukan dengan adanya Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah/PPn BM (Rusjdi, 2002). 

Hampir setiap transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang 

termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 

pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu, walaupun seseorang belum 

memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN. 

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada 

Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem self assessment. Sistem pemungutan ini 

memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. 

PKP mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan PPN yang dipungut 

dari konsumen dan membayarkan PPN terutang kepada negara. Hal ini 

dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak juga 

pemahaman akan peraturan yang berlaku. 

Perlu diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kanwil 

DJP Jatim III masih rendah yaitu berkisar antara 35%-49,5%. Hal ini disebabkan 



kurangnya kepedulian Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT baik dikarenakan 

kelalaiannya atau karena kesengajaannya (Paper Tim P2HUMAS & 

DUKTEKKON KANWIL DJP JATIM III, 2007). Dengan jumlah PKP di KPP 

Malang yang tidak begitu besar yaitu 1082 PKP maka seharusnya rendahnya 

tingkat kepatuhan dapat ditekan. 

Karena dengan adanya tingkat kepatuhan dan pemahaman yang dapat 

menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal sehingga sangat dimungkinkan agar 

pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penanganan yang lebih 

maksimal dalam memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tentang “Tipologi Tingkat 

Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan” 

 



1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini adalah 

bagaimana tipologi tingkat kepatuhan serta pemahaman Wajib Pajak PPN di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

tipologi tingkat kepatuhan dan pemahaman Wajib Pajak PPN yang termasuk 

sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk menerapkan 

ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya 

di lapangan. 

2. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan 

dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak 

Pertambahan Nilai pada khususnya dan melaksanakan kewajiban 

perpajakan lainnya pada umumnya. 



3. Sebagai bahan referensi dan landasan teori bagi peneliti lain yang 

berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada 

kajian atau permasalahan yang serupa. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Tentang Perpajakan 

 Tinjauan umum mengenai pajak disini meliputi pengertian pajak, pajak 

ditinjau dari segi ekonomi, pajak dalam masyarakat, fungsi pajak, pembedaan dan 

pembagian pajak. Selain itu mengenai sistem pemungutan pajak yang terdiri dari 

Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. 

Berikut ini uraian dari masing-masing klasifikasi tersebut. 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro 

dalam Mardiasmo (2003:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur: 



1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

Negara dan berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

A. Bagi Negara 

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 

yaitu: 

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk 

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang 

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. 

2. Fungsi regularend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di 

luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. 

3. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau 

wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia; 



4. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan 

dan  keadilan dalam masyarakat. 



B. Bagi Warga Negara 

Secara sederhana, fungsi pajak bagi warga Negara meliputi: 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana bagi warga negara dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, yang pembiayaannya dialokasikan dari dana hasil 

pungutan pajak. 

2. Dapat berupa bantuan langsung dari pemerintah kepada golongan masyarakat 

kurang mampu sebagaimana sering dikenal sebagai subsidi. 

Dapat menjadi bukti kepemilikan dan pemanfaatan suatu barang tertentu 

yang memiliki nilai di mata hukum. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebutlah maka penyusunan 

undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam 

Smith dalam bukunya Wealth of Nations (Soemitro, 1990) ada empat syarat untuk 

tercapainya peraturan pajak yang adil (Tjahyono, 1999:21), yaitu: 

1. Equality (kesamaan) mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau 

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 

sama. 

2. Certainty atau Kepastian Hukum, merupakan tujuan setiap Undang-

undang. Dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang 

dimuat dalam Undang-undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti 

ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 



3. Conveniente of Payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak 

mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak convenient.  

4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa 

biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. 

Disamping syarat-syarat diatas, syarat lainnya (Tjahyono, 1999:23) adalah: 

1. Syarat Yuridis, dalam penyusunan undang-undang pajak harus 

diperhatikan juga bahwa Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang, 

yaitu Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma 

yang mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan 

dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara. 

2. Syarat Ekonomis, pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari 

rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara 

sepintas memang seperti itulah adanya, namun kalau ditinjau dari segi 

yang lebih luas, ada imbalan yang secara tidak langsung dinikmati 

masyarakat seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur, 

dan lain-lain. 

3. Syarat Finansial, pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan 

seefisien mungkin (tidak memakan biaya terlalu besar) dan pemungutan 

pajak hendaknya dapat mencegah inflasi. 



4. Syarat Sosiologis, pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat 

dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu 

tertentu. Karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan 

masyarakat, maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat. 

5. Sistem pemungutan harus sederhana, karena sistem pemungutan pajak 

yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana 

pajak tersebut dipungut oleh negara. Pada periode ordonasi digunakan sistem 

official assessment, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

dalam satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Dalam sistem 

ini, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung kepada kinerja dan 

integritas aparat pajak. 

Dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang/menghitung pajak 

sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Dalam 

sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan pendekatan official 

assessment, karena Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak 

yang harus dibayar dalam tahun berjalan (Prasetyo, 2006:14). 

Undang-undang Perpajakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983 

mengubah pendekatan pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, yaitu 

Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghitung, 

membayar, dan melaporakan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. 



Menurut Mardiasmo (2003:7) bahwa pada dasarnya terdapat 3 sistem 

pemungutan pajak yang berlaku, yaitu: Official assessment system, Self 

assessment system dan Withholding system.  

a. Official assessment system, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah 

pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan 

ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. 

b. Self assessment system, adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak 

harus menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. 

Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk 

mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Witholding system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung dan memotong pajak 

terutang. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja, dan 

bendaharawan pemerintah. 

2.1.5  Self Assesment System 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 

tentang Pajak Pertambahan Nilai, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di 

Indonesia adalah sistem self assessment. Sistem self assesment yaitu sistem 

pemungutan pajak yang  memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. 

Dengan kata lain bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi dan 

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini 

mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok 



Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos 

dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta 

terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar. Peranan fiskus dalam sistem ini 

adalah mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan bila perlu melakukan 

pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perundangan perpajakan yang berlaku. 

Dalam perkembangannya  self assessment system di Indonesia, dikenal dua 

macam self assessment yaitu semi self assessment dan full self assessment 

(Nurmantu, 2003:108).  

a. Semi Self Assessment dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), 

maka Wajib Pajak baru pada tahap mendaftarkan diri, menghitung dan 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sedangkan proses dan hak 

menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada fiskus melalui penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain MPS dikenal pula MPO (Menghitung 

Pajak Orang lain) yang identik dengan Withholding tax system. 

b. Pada Full Self Assessment, proses dan hak menetapkan sudah berada pada 

pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam 

mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikan kepada Fiskus. 

Pengisian SPT secara baik dan benar oleh Wajib Pajak dijamin oleh Undang-

undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 yang 

menyatakan: “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 



yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

Kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem self assessment adalah 

kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Sistem ini sebenarnya hanya bisa 

dilaksanakan dengan baik pada suatu sistem perekonomian yang sudah mapan 

dengan sistem pembukuan yang sudah maju sehingga mempermudah bagi petugas 

pajak untuk melakukan pengawasan dan juga keberadaan bukti-bukti transaksi 

yang lengkap. Bila pemerintah menggunakan sistem ini, pemerintah harus 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi Wajib Pajak 

tersebut sehingga Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri membayar pajak sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

Dalam sistem self assessment ini juga harus didukung peran pemerintah 

terutama aparat perpajakan. Sikap responsif dan pro-aktif juga harus dilakukan 

aparat pajak (fiskus), tidak hanya karena wajib pajak Indonesia masih rendah 

kesadaran perpajakannya tetapi juga agar terjadi hubungan timbal balik secara 

aktif. Sikap responsif pemerintah ditujukan demi efisiensi dan efektifitas 

administrasi pajak serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum pajak seperti 

penghindaran pajak, penyelundupan dan penyelewengan pajak. 

 



2.2  Pajak Pertambahan Nilai 

 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada Undang-Undang 

nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang  No 8 tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai dalam pembagian menurut golongan 

termasuk sebagai Pajak Tidak Langsung dimana dikenakan terhadap orang atau 

badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat memindahkan beban pajaknya 

dan diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dalam satu transaksi penjualan, 

yang bertindak sebagai Penanggung Pajak (harus melaporkan diri sebagai Wajib 

Pajak Pajak Pertambahan Nilai) adalah penjual atau Pengusaha Kena Pajak, 

sedangkan yang berfungsi sebagai Pembayar Pajak adalah pembeli atau 

konsumen, yang pada setiap kali melakukan pembelian membayar sejumlah harga 

barang ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu pembeli atau 

konsumen berfungsi sebagai Destinataris, sebagai yang dituju oleh Undang-

undang untuk memikul beban pajak. 

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, perbuatan yang 

menimbulkan hutang PPN adalah suatu penyerahan. Dan apabila ditinjau dari 

lembaga pemungutnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk sebagai Pajak Pusat 

atau Pajak Negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa pajak 

dipungut berdasarkan Undang-undang. Berbeda dengan ketentuan lainnya yang 

menyebutkan dengan undang-undang, kata-kata berdasarkan disini dapat berarti 

dengan suatu Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya dibawah 

undang-undang yang pembuatannya berdasarkan Undang-undang. Pemungutan 

pajak tidak mutlak harus dengan suatu Undang-undang. Dalam pemungutan pajak, 



kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan Undang-undang, dan adapula 

yang berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang-undang 

yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak 

Pusat atau Pajak Negara. 

2.2.1  Fungsi Pajak Pertambahan Nilai 

1. Penerimaan Negara (fungsi budgetair) 

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai 

Pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, 

dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Pemerataan Beban Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai sering dikatakan sebagai tambahan atau koreksi 

untuk Pajak Penghasilan (PPh). Karena PPh mengadakan pengecualian 

Subyek Pajak, ada Subyek Pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. 

Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini berperan sebagai alat untuk 

meratakan beban pajak. 

3. Mengatur Pola Konsumsi 

Pajak Pertambahan Nilai sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi 

yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu 

pajak Pertambahan Nilai dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola 

konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan 



tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang 

diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat 

dipengaruhi dan diarahkan. 

4. Mendorong Ekspor 

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran 

luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor sebesar 0%. 

5. Mendorong Investasi 

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas 

perolehan atau impor barang modal, dibebaskan/dapat diminta kembali, 

yang diharapkan akan mendorong investasi. 

6. Membantu Pengusaha Kecil 

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut Pajak 

Pertambahan Nilai diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil 

dalam mengembangkan usahanya . 

2.2.2  Subyek Pajak 

Subyek pajak PPN berdasar Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009  yaitu 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-Undang ini.  

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor 



Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan: 

a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

b. memungut pajak yang terutang; 

c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal 

Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan 

d. melaporkan penghitungan pajak. 

Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha 

Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil 

tersebut. 

 Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termsuk mengespor jasa, 

atau memanfaatkan jasa dari daerah luar Daerah Pabean. 

Pengusaha  

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. 

2.2.3  Obyek Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4 Undang-Undang PPN No. 42 tahun 

2009 dikenakan atas: 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean; 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

dan 

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 



 Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan 

dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang 

mengatur mengenai kepabeanan. 

Daerah Pabean 

2.2.4  Tarip Pajak Pertambahan Nilai 

1. Tarip Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 

2. Tarip Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 

c. ekspor Jasa Kena Pajak. 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, 

a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor; 

b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau 

c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor 

Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 

petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan 

Nilai dengan tarif 0% (nol persen).  

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar 



untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan 

dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.  

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 

kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang merubah tarip Pajak 

Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% 

(lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarip tunggal. 

2.2.5  Dasar Pengenaan Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarip dengan Dasar Pengenaan Pajak 

PPN = Tarip x Dasar Pengenaan Pajak 

  

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 

Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 

a. Harga Jual 

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 

PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

b. Penggantian 



Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena 

Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang 

yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan 

Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

c. Nilai Impor 

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk 

ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor 

Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. 

d. Nilai Ekspor 

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh eksportir. 

e. Nilai Lain 

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal: 

1. Harga jual, Penggantian, Nilai Impor dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; 

dan/atau 



2. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, 

seperti air minum, listrik dan sejenisnya. 

Nilai Lain yang ditetapkan dalam KMK Nomor 567 Tahun 2000 adalah 

(Rusjdi, 2002:56): 

a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 

adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor 

b. Untuk pemberian cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 

Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor 

c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan 

Harga Jual rata-rata 

d. Untuk penyerahan film ceritra adalah perkiraan hasil rata-rata per judul 

film 

e. Untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat 

pembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas 

perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah 

harga pasar wajar 

f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 

yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah jarga pasar 

wajar 

g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10 % dari Harga Jual 

h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 

10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih 

i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah 

yang seharusnya ditagih 



j. Untuk jasa anjak piutang adalah 5 % dari jumlah seluruh imbalan yang 

diterima berupa service charge, provisi dan diskon 

Pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor 

bekas oleh Pengusaha, penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro 

perjalanan atau biro pariwisata, jasa pengiriman paket sebagaimana dan jasa anjak 

piutang tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan 

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 

dalam rangka usaha tersebut. 

2.2.6  Penghitungan Pajak 

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan 

mengalikan jumlah Dasar Pengenaan Pajak dengan tarip pajak. Pajak yang 

terutang ini merupakan Pajak Keluaran yaitu Pajak Keluaran adalah Pajak 

Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor 

Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

2.2.7  Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai 

Di dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat sebuah mekanisme pengkreditan 

pajak yang biasa disebut dengan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-

PM), dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau 

JKP disebut PM. Dan bila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan 

memungut pajak dari pembeli, yang disebut dengan PK. PM yang telah dibayar 

pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan PK yang 



dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila dalam suatu masa 

pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PK, maka selisihnya 

merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan sebaliknya apabila yang terjadi 

PK lebih besar daripada PM maka PPN yang terutang harus dibayarkan paling 

lambat tanggal 15 bulan berkutnya dan juga dilaporkan paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 

2.2.8  Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas 

penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada 

saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang 

dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak;  

b. impor Barang Kena Pajak; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak; 

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau 

h. ekspor Jasa Kena Pajak. 

 



2.2.9  Tempat Terutang PPN 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan : 

a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

b. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

c. Ekspor BKP oleh PKP 

 

2.3  Faktor-Faktor Internal WP PPN (PKP) 

Tipologi yang merupakan faktor internal dari Wajib Pajak dalam penelitian 

ini meliputi tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dan tingkat pemahaman 

Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. 

2.3.1  Wajib Pajak 

 Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah 

mereka (orang pribadi/badan) yang menurut  ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

 Sedangkan bila ditinjau dari hukum pajaknya, dinamakan Wajib Pajak 

apabila orang pribadi/badan memenuhi dua syarat, yaitu: 

• Syarat subyektif adalah timbulnya kewajiban subyektif bagi calon 

pembayar pajak baik orang pribadi, badan yang tinggal di Indonesia 

maupun di luar Indonesia yang mempunyai hubungan ekonomis dengan 

Indonesia. 



• Syarat obyektif adalah timbulnya sasaran yang akan dikenakan pajak, 

misalnya seseorang dengan penghasilan sejumlah batas tertentu yang 

mengakibatkan terhutangnya pajak (Asmoro, 1990:2). 

2.3.2 Klasifikasi Wajib Pajak 

A. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang atau pribadi yang bertempat 

tinggal di Indonesia dalam batas waktu yang telah ditetapkan, serta telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai Wajib Pajak. 

B. Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya (Mardiasmo: 2008, Hal 20). 

2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

2.3.3.1 Kewajiban Wajib Pajak 

Pada Pasal 2 dari UU KUP terjadi perubahan dalam penetapan waktu 

seseorang wajib membayar pajak. UU Nomor 16 Tahun 2000 belum mengatur 

secara tegas tentang hal ini. Sedangkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa “Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak 

memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif”.  



Pasal 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007 menyebutkan :  

(1)  Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 

Latin, angkan Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

(1a)  Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk   

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing 

dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 

mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(1b)  Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda 

tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan 

hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(2)  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) 

mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 



(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c.  untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

(3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa 

Masa Pajak    dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 

(3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan 

badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(4)  Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur 

Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 



(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan 

penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak 

dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran 

pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran. 

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen 

yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan 

Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: 

a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1); 

b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau    

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); 

c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan 

setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 

Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara 

tertulis; atau 



d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak 

melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. 

(7a)  Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib 

memberitahukan kepada Wajib Pajak. 

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Sementara pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang mengatur 

tentang sanksi administrasi, sebagai berikut: 

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 



(2) Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi dirinci dalam UU, 

yaitu: 

a. Wajib Pajak orang pribadi: Telah meninggal dunia; sudah tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; warga asing yang tidak tinggal lagi 

dindonesia; 

b. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi; 

d. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

e. Wajib Pajak yang terkena bencana; 

f. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

Menurut Asmoro dalam Perpajakan Pusat di Indonesia (1990:2), jika 

telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya di bidang perpajakan, haruslah mendaftarkan dirinya kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh NPWP, mengisi dan 

menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya ke 

KPP setempat, membayar/menyetor pajak yang terutang ke kantor pos atau 

bank persepsi yang ditunjuk sebelum saat jatuh tempo penyetoran, membayar 

sanksi yang ditetapkan bilamana melebihi waktu jatuh tempo penyampaian 

maupun penyetoran. 

2.3.3.2 Hak Wajib Pajak 

Sedangkan Hak Wajib Pajak adalah menerima tanda terima SPT Masa 

dan/atau tahunan, mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian 

SPT dengan melampirkan perhitungan sementara jumlah pajak yang harus 



dibayar, melakukan pembetulan sendiri atas kesalahan dalam isian SPT, 

mengajukan permohonan untuk mengangsur dan atau menunda kewajiban 

pembayaran pajak, mendapatkan kredit pajak pada saat menghitung besarnya 

pajak terutang, mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 

mengajukan permohonan keberatan, mendapatkan pengurangan/penghapusan 

atas sanksi administrasi serta hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Perpajakan. 

2.3.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.3.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. 

2.3.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, fungsi SPT 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak  

a. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di 

laksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan 

pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 



c. Untuk melaporkan pembayaran dai pemotongan atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 

satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku..  

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak 

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah PPN atau PPnBM yang sebenarnya terutang. 

b. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

(KP4), Kantor wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage 

DJP: http//www.pajak.go.id atau mencetak atau menggandakan atau 

fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. 

c. Untuk melaporkan pengkriditan Pajak Masukan terhadap pajak Keluaran 

d. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 

satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

e. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke 

KPP atau KP4 setempat, atau memalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang 

ditunjuk oleh DJP. SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 

diberikan tanda bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui 

pos secara tercatat, bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai bukti 

penerimaan. 

2.3.4.3 Prosedur Penyampaian SPT. 



1. Wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor Pelayanan 

Pajak setempat ( dengan menunjukan NPWP). 

2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengakap sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan 

pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi pajak. 

3. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan 

dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima 

tertanggal, apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara 

tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda 

bukti dan tanda penerimaan. 

4. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 

a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikriditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 

c. Wajib Pajak yang meggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah 

peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. 



2.3.4.4 Jenis dan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Ada pun jenis dan batas waktu penyampaian SPT yaitu: 

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu masa pajak. Dimana batas waktu penyampaian SPT masa adalah 

paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak. 

2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak diguakan untuk 

melaporkan perhitungan 

2.3.4.5 Wajib Pajak Patuh 

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang 

dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 

tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila 

memenuhi semua syarat sebagai berikut: 

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih 

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 

c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; 



d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: 

1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan 

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar 

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian 

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.  

Laporan audit harus : 

1) disusun dalam bentuk panjang (long form report); 

2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

g. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak; 

h. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan 

untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; 

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan 

publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 

3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh 

sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat: 

- Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan 



- Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan 

Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang 

terutang tidak lebih dari 10%. 

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP Patuh 

akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.  

Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh 

Sesuai dengan Pasal 17C ayat (1) UU KUP, WP Patuh berhak 

mendapatkan pengembalian pendahuluan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 

1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 

Pertambahan Nilai. Namun mengingat Ditjen Pajak sangat berkeinginan untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, dan untuk membantu 

cashflow Wajib Pajak maka Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 

05/PJ.33/2001 yang menginstruksikan Kepala KPP agar menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling 

lambat : 

Jangka waktu penyelesaian restitusi 

a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap untuk Pajak 

Penghasilan; 

b. 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap untuk Pajak 

Pertambahan Nilai; 



setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak yang diajukan oleh WP Patuh. 

 

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi 

persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi, Direktur Jenderal Pajak berwenang secara jabatan (ex-officio) 

menetapkan status Wajib Pajak Patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang 

Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai 

dengan huruf e di atas. 

Bagaimana caranya menjadi WP Patuh 

 

Penetapan WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.  

Masa berlakunya penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh 

 

Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah 

DJP setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor 

Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan mengirimkan penetapan 

Wajib Pajak Patuh kepada:  

Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh  

- Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar; 

- Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar; dan 

- Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar 



Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah 

setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal 

memenuhi kriteria pembatalan yaitu: 

Pencabutan WP Patuh 

a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana 

dibidang perpajakan; 

b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa 

pajak untuk semua jenis pajak; 

c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 

(tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas 

waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; 

d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak 

atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau 

e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah 

dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang 

bersangkutan. 

2.3.5 Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak 

Kepatuhan merupakan perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; 

pemenuhan sebuah perintah, larangan, atau hukum dan aturan yang ditentukan; 

tunduk pada kekuasaan; sebagai ketaatan kepada seseorang atau suatu hukum 

tertentu. (Jean, 1982: 1232). Sementara itu, Gibson (1991: 59-60) memandang 

kepatuhan sebagai motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga perilaku 



patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan 

organisasi. 

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak 

mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang 

berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya dan hak pajaknya. 

Dalam Dewi (2007:33) menyebutkan salah seorang ahli psikolog, Alan 

Lewis dalam Jurnal Perpajakan Indonesia berpendapat bahwa sistem pajak yang 

merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal 

berikut: 

1. Kemudahan (simplicity). Orang akan bergairah membayar pajak apabila 

ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. 

2. Perangsang (insentive), didalam membayar pajak orang diharapkan uang 

yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh 

pemerintah. 

Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak 

akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting 

dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang 

digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan 

tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya 

terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi 

kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena 

sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan sendirinya. 



Safri Nurmantu (2003 : 148) menyatakan ada dua macam kepatuhan yaitu: 

1. Kepatuhan Formal, merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang perpajakan. 

2. Kepatuhan Material, meupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Menurut (Neresta, 2004:46) dalam (Nazir, 1988), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

1. Kepatuhan Wajib Pajak, merupakan suatu keadaan dimana masyarakat atau 

Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 

perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indikator yang 

digunakan dalam konsep ini adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar PPN. 

Itemnya adalah membayar PPN sudah sesuai dengan kewajiban, membayar 

PPN berarti menjadi warga negara yang baik dan taat pajak, PPN harus 

dibayar sebelum tanggal batas/jatuh tempo, membayar PPN berarti ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak membayar PPN 

merupakan variabel terikat (Y). 

2. Peraturan Perpajakan, merupakan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan 

perpajakan mulai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, elemen hukumnya 

mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaanya, sisten administrasi 

yang merupakan metode pelaksanaan pemungutan PPN, sehingga dari sistem 

tersebut membuat masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Dari konsep sistem perpajakan diperoleh variabel : 



a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak. Dalam 

SPPT terdiri dari beberapa item yaitu penetapan luas tanah dan bangunan, 

penetapan kelas tanah dan bangunan, penetapan NJOP tanah dan 

bangunan, penetapan PPN yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo dan 

tempat pembayaran pajak. Dalam penelitian ini SPPT merupakan varibel 

bebas (X1). 

b. Sanksi 

Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun 

penertiban surat penagihan aktif yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib 

Pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Indikatornya adalah sanksi 

yang diberikan akibat pembayaran PPN melebihi jatuh tempo pembayaran. 

Itemnya adalah denda yang diberikan tidak memberatkan Wajib Pajak, 

tidak adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran PPN 

setelah tanggal jatuh tempo. Dalam penelitian ini sanksi merupakan 

variabel bebas (X2). 

3. Pelayanan Pajak, merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

fiskus atau petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Indikator yang 

digunakan adalah pelayanan pajak yang dilakukan petugas pajak atau fiskus. 

Itemnya adalah cara penyampaian SPT berjalan dengan baik (tidak terlambat), 

sistem pembayaran PPN yang selama ini dilakukan dan peringatan terhadap 



pembayaran PPN sebelu tanggal jatuh tempo. Dalam penelitian ini pelayanan 

pajak merupakan variabel bebas (X3).  

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada akhirnya akan  dapat 

menimbulkan upaya penghindaran pajak. Menurut Ancok (Harahap, 2004:52), 

upaya penghindaran diri dari pembayaran pajak dapat dikategorikan dalam tiga 

tipe yaitu: 

a. Tax Avoidance yang merupakan penghindaran pajak dengan cara legal dan 

tidak menyalahi aturan yang ada. Tipe ini Wajib Pajak berusaha untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan 

peraturan (loopholes). 

b. Tax Evasion yaitu penghindaran pajak secara illegal, dalam tipe ini Wajib 

Pajak dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilannya yang 

semestinya kena pajak. 

c. Tax Arrearage yaitu penunggakan pembayaran pajak. Penunggakan 

pembayaran pajak disini merupakan ketidakmauan membayar pajak. 

Dengan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

tersebut maka pemerintah harus berusaha mencegahnya misalnya dengan cara 

pemerikasaan pajak (tax audit) atau dengan melakukan administrasi sesuai dengan 

tahapan-tahapan yang solid. 

 

2.3.6 Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa 



tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak. Tingkat pemahaman 

disini merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan mengenai 

perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak dan 

komplitnya bentuk formulir dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa 

maupun SPT Tahunan. Selain itu kualitas pembukuan dan administrasinya rendah 

juga merupakan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Wajib 

pajak jarang memiliki standar akuntansi perpajakan yang baku dan handal bahkan 

mereka yang telah menggunakan seringkali membuat pembukuan ganda untuk 

berbagai kepentingan. Lemahnya soal pembukuan dapat digunakan untuk 

meminimalisir atau menyelundupkan beban pajak. Tingkat pemahaman wajib 

pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

Menurut Kiswardi (2003) dalam Dewi (2007) bahwa :  

“Minimnya pengetahuan mengenai pajak bisa menyebabkan Wajib Pajak 

melakukan manipulasi pajak bahkan juga bisa menyebabkan kerugian berupa 

tambahan setoran. Masalah utama perpajakan yakni minimnya pengetahuan Wajib 

Pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak”.  

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman Wajib Pajak 

mengenai peraturan perpajakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin 

tinggi tingkat pendidikan wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk 

memahami peraturan perpajakan tersebut. Wajib Pajak yang sudah memahami 

peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal 

dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun perlu pula 



diakui ada sejumlah Wajib Pajak yang berpendidikan yang dapat memahami dan 

mampu menguasai betul Undang-undang dan peraturan perpajakan malahan 

berusaha melakukan praktek yang tidak terpuji yaitu melakukan tax evasion 

(penyelundupan pajak), suatu upaya atau kegiatan untuk memperkecil beban pajak 

dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Yang diijinkan adalah 

melakukan tax avoidance yaitu upaya meringankan beban pajak dengan 

menggunakan peluang dalam undang-undang atau minimal tidak bertentangan 

dengan undang-undang. 

 

2.4  Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian Dewi (2007) dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak, proporsi antara pajak dengan pendapatan dan pemahaman mengenai 

peraturan perpajakan sangat mempengaruhi penerimaan realisasi pajak. Selain itu 

Mengenai masalah pemahaman sistem dan peraturan perpajakan sebagian besar 

dari responden menyatakan bahwa peraturan yang ada terlalu komplek sehingga 

sulit dimengerti dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 

Dalam penelitian Yuliana (2006) dikatakan bahwa kesederhanaan formulir 

SPT, adanya sanksi, tingkat pengetahuan serta kesadaran Wajib Pajak mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu. 

Selain itu kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang paling dominan yaitu 

dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak baik dalam menyampaikan 

SPT maupun dalam membayar pajak pada akhirnya akan meningkatkan 

penerimaan sektor pajak disamping itu adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib 



Pajak juga merupakan wujud kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya terutama dengan diterapkannya sistem self assessment dimana 

Wajib Pajak diberi wewenang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 

 

2.5  Posisi Penelitian Ini 

 Dalam penelitian ini, memiliki kesamaan beberapa variabel dengan 

penelitian Dewi (2007) hanya saja perbedaan terdapat pada obyek penelitian dan 

studi kasus yang dilakukan. Dan juga penelitian ini memiliki kesamaan pemikiran 

dalam hal penyampaian SPT secara tepat waktu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana (2006). Yaitu tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak 

mempunyai pengaruh positif terhadap penyampaian kewajiban Wajib Pajak. 

Kesamaan tujuan dari penelitian ini dan sebelumnya adalah apakah tingkat 

kepatuhan dan pemahaman yang merupakan kunci dari self assessment system 

Wajib Pajak berpengaruh terhadap target penerimaan pajak. 

Makna dari tipologi adalah kajian tentang tipe atau jenis. Sehingga 

penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang tipe atau jenis dari kepatuhan 

dan pemahaman Wajib Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif. Menurut Marzuki dalam Metodologi Riset (2000:8) 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan keadaan obyek atau 

permasalahannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik 

kesimpulan yang berlaku umum. Tujuan dari penelitian deskriptif  yaitu untuk 

menguraikan karakteristik atau sifat-sifat dari suatu keadaan dengan 



menggambarkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesis. 

Lihat juga dalam Dewi (2007:42) Metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau bisa juga diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya untuk membuat deskriptif, gambar, atau ukuran 

secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. 

Penelitian model deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

 

3.2 Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan 

pemahaman PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan.  

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini ada 2, yaitu: 



1. Data Primer 

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dengan mengajukan kuesioner juga 

wawancara terhadap obyek tentang kepatuhan dan pemahaman WP akan 

peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai serta 

perkembangannya. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang tidak diusahakan sendiri oleh penulis. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari KPP dalam bentuk realisasi 

penerimaan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak. 



3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

b. Interview (Wawancara) 

Digunakan apabila peneliti ingin mengetahui keterangan, data serta hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam yang tidak dapat ditampung dalam 

lembar kuesioner. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) ataupun 

melalui telepon (Sugiyono, 2007:137). 

c. Dokumentasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap 

dokumen-dokumen dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian. 

Metode ini juga bisa diperoleh melalui keterangan atau informasi dari tata 

usaha. 

 

3.5 Pengukuran Variabel 

Dalam Sugiyono (2007:38), Kerlinger (1973) menyatakan bahwa variabel 

adalah konstruk (construct) atau sifat yang akan dipelajari. Sedangkan variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 



tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Obyek pengamatan dalam penelitian ini 

adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di 

bidang perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan 

yang berlaku, yang merupakan instrumen dasar dari kedisiplinan WP dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah variabel internal pajak. Internal 

pajak adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak yang berpengaruh 

secara langsung kepada wajib pajak. Variabel internal pajak antara lain : 

a. Peraturan Perpajakan (X1) 

Adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah, elemen hukumnya mulai dari undang-undang 

hingga peraturan pelaksanaannya, sehingga dari sistem tersebut membuat 

masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. 

b. Pelayanan Kantor Pajak (X2) 

Adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak 

dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak.  



c. Sanksi Pajak (X3) 

Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun penertiban 

surat penagihan aktif  yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak karena 

tidak memenuhi kewajibannya.  

2. Variabel Tidak Bebas (Y) 

Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (Y) adalah variabel kepatuhan wajib pajak 

dalam penyampaian SPT masa. Kepatuhan wajib pajak adalah segala sesuatu yang 

menyebabkan seorang wajib pajak berkenan memenuhi kewajibannya sebagai 

wajib pajak. 

Selanjutnya variabel tersebut akan diukur menggunakan instrumen. Dan 

setiap instrumen harus mempunyai skala dikarenakan untuk menghasilkan data 

kuantitatif yang akurat. Maka dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah 

skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Cara pengukuran ini 

menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian 

diminta untuk memberikan jawaban: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju 

atau sangat tidak setuju. Jawaban tersebut diberi skor satu sampai lima. 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 



Populasi menurut Dajan (1986:110) merupakan keseluruhan unsur-unsur 

yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama. Dapat 

dikatakan juga populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PPN khususnya 

Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa secara langsung di KPP 

Pratama Malang Selatan. 

3.6.2 Sampel 

Sampel dalam Djarwanto (1990:10) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan 

populasi (jumlah lebih sedikit dari jumlah populasi). 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Non 

Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling 

Insidental dimana penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas yaitu siapa 

saja yang secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai 

dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. 

Gay (1976) dalam Sedarmayanti (2002:144) menyatakan bahwa ukuran 

sampel minimum yang dapat dipergunakan untuk suatu penelitian berdasarkan 

desain atau metode penelitian yang bersifat deskriptif, setidaknya 10 % dari total 

populasi. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan berkisar antara 108 

sampai 110 obyek. 





3.7 Validitas dan Reabilitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur (Djamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Efendi, 1995:124). 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan dari 

kuesioner dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment.  
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 Keterangan : r = Koefien korelasi 

   X = Skor rata-rata dari X 

   Y = Skor rata-rata dari Y 

   N = Banyaknya sampel (Arikunto, 2002:146) 

Jika instrumen  itu valid, maka kriteria penafsiran indeks korelasinya (r) 

sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid)   



Syarat minimum instrumen dinyatakan valid dan tidak valid biasanya untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah apabila r = 0,3. Apabila  korelasi antara butir 

(item) dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam penelitian tersebut 

dinyatakan tidak valid dan berlaku sebaliknya. 

Dalam rumus tersebut X berarti skor butir dari tiap-tiap pertanyaan dan Y 

adalah skor total dari masing-masing variabel. 

Sedangkan realiabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995:140). 

Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Cronbach.  
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 Keterangan : r11 = Reliabilitas instrumen 

  k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya 

soal 

   2
bσΣ  = Jumlah varians butir 

   2
tσ  = Varians total  

Instrumen dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien reliabilitas sebesar 

0,6 atau lebih (Arikunto,1993). 



 

3.8 Metode Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun,1995:263). Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono, 2007:147). 

3.8.1 Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean (Sugiyono, 2007:148). 

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh antar variabel - variabel 

dependen terhadap variabel independen, digunakan model analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

dimana : 



Y  = kepatuhan wajib pajak 

a  = bilangan konstanta 

b1… b3 = koefisien regresi masing masing variabel 

X1  = peraturan perpajakan 

X2  = sanksi pajak 

X3  = pelayanan kantor pajak 

e  = standar error 

Untuk melakukan perhitungan model analisis regresi linier berganda 

tersebut, maka digunakan program software application SPSS 16.00 for windows. 

Pengujian hipotesis akan diuji berdasarkan pada analisis uji F dan T yang 

dihasilkan dari model regresi linier berganda dengan bantuan software application 

SPSS 16.00 for windows. 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F mengidentifikasi apakah variabel peraturan perpajakan, pelayanan 

kantor pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel tak bebas, dengan 

tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

1. Apabila nilai tingkat signifikansi F > 0,05 atau Fhitung < Ftabel, maka H1 ditolak 

dan menerima Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 



2. Apabila nilai tingkat signifikansi F < 0,05 atau Fhitung > Ftabel, maka H1 

diterima dan menolak Ho, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t mengidentifikasi apakah variabel peraturan perpajakan, pelayanan 

kantor pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam penyampaiakan SPT. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat, dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

1. Apabila nilai tingkat signifikansi t > 0,05 atau thitung < ttabel , maka H1 ditolak 

dan menerima Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas. 

2. Apabila nilai tingkat signifikansi t < 0,05 atau thitung > ttabel , maka H1 diterima 

dan menolak Ho, artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel tidak bebas 

Pada analisis regresi berganda kita dapat mengetahui Koefisien Determinasi 

(R2). Koefisien Detreminasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa 

besar perubahan atau variasi dari variable dependen bias dijelaskan oleh 

perubahan atau variasi dari variable independen (Santosa, 2002:144). Pada 

penelitian ini, koefisian determinasi (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan variabel tak bebas yang bisa dijelaskan oleh perubahan 

variable bebas. Terdapat dua jenis Koefisien Determinasi, yaitu R2 ( Koefisien 

determinasi biasa ) dan Adjusted R Square ( Koefisien determinasi disesuaikan. 



Pada regresi berganda, penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan 

lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi 

biasa. Hal ini melindungi diri dari kenaikan bias atau kesalahan karena kenaikan 

dari jumlah variable independen dan kenaikan dari jumlah sampel. 

3.8.3 Pengujian asumsi klasik 

Dalam melakukan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan valid, jika digunakan untuk 

memprediksi. Asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi klasik yang meliputi, 

Uji Normalitas, uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji 

Heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini, menggunakan 

analisis SPSS 16.00 for windows. 

a) Uji Normalitas 

Menurut singgih santoso (2001:212) uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi variable bebas (X), variable tak bebas (Y) 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji statistik yang dapat 

dilakukan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non-parametrik 

Kolmogorov-smirnov (K-S). 

Sedangkan menurut Nugroho (2005:107) Uji Kolmogorov-smirnov 

membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari 

populasi yang terdistribusi secara normal dengan menggunakan level of significant 

(α) 5% dengan criteria pengujian sebagai berikut : 

Distribusi  normal dengan menggunakan 2 tailed p dengan ketentuan 

1. Data dikatakan normal jika nilai p- value pada Asimp.sig (2-tailed)  0,05 



2. Data dikatakan tidak normal jika p- value pada Asimp.sig (2-tailed)  0,05 

b) Uji Multikolinieritas 

Menurut Santoso (2001:203) tujuan uji multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Multikolinieritas dapat di uji dengan menggunakan nilai VIF (Variance 

inflanting Factor).Bila nilai VIF  dan nilai tolerance  0,1 maka tidak 

terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas ( Nugroho, 2005:58). 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser. 

Uji Glejser dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dimana 

variabel terikat adalah nilai mutlak dari residual dan variabel bebas adalah 

peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak. Hipotesis yang 

melandasi pengujian heteroskedastisitas adalah : 

H0  : variabel bebas tidak mengalami heteroskedastisitas 

H1 : variabel bebas mengalami heteroskedastisitas 



Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika 

sig.dari koefisien beta dari masing-masing variabel bebas, yang dihasilkan dari 

regresi antara nilai mutlak residual dengan variabel-variabel bebas, menghasilkan 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan thitung dari masing-masing variabel 

bebas lebih kecil dari ttabel. 



Cara memperbaiki model jika terdapat heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 

2005:109) yaitu dengan cara: 

1. Melakukan transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi model 

regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model 

tersebut. 

2. Melakukan transformasi logaritma. 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable 

dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri (Santosa, 2001:216). Maksud 

korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai variable dependen tidak 

berhubungan dengan nilai variable itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau 

nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson 

(DW). Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai table ( d1 dan dv). 

Aturan penggunaanya adalah : 

d dl   : Terjadi masalah autokorelasipositif yang perlu perbaikan 

dl d d : Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan  

   akan lebih baik. 

dμ d 4-dμ  : Tidak ada masalah autokorelasi 

4-dμ d  4-dl : Masalah autokorelasi lemah, diamana dengan perbaikan akan    

  lebih baik.      

4-dl    d : Masalah Autokorelasi serius. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang 

perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam operasionalnya DJP mengemban misi meningkatkan kesadaran dan 

peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang 

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

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

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Pada dasarnya cara pemungutan pajak dilakukan dengan self assesment 

system. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikatakan masih menganut 

campuran antara self assement system dan official self system, yaitu wajib pajak 

diwajibkan untuk memberitahukan objek pajak dengan mengisi dan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi jumlah pajak 

yang terhutang ditetapkan oleh DJP berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) dan Wajib Pajak tidak dapat membayar pajaknya sebelum menerima SPT. 



Dalam operasionalnya, self assement system memerlukan kegiatan-

kegiatan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyuluhan, yaitu memberikan penerangan kepada seluruh lapisan 

masyarakat mengenai perpajakan mulai dari arti pajak bagi bangsa dan 

negara, kewajiban-kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi dan 

bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak serta sanksi apa yang dapat 

timbul karena melalaikan kewajiban-kewajiban pajak tersebut, sampai 

kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan apabila timbul sengketa 

perpajakan antara wajib pajak dan DJP; 

2. Pelayanan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya, meliputi pemberian 

nomor identitas (Identification number) yang dikenal sebagai NPWP, 

penyediaan formulir-formulir, memberi petunjuk pengisiannya, 

menyediakan fasilitas tempat pembayaran pajak termasuk menyelesaikan 

sengketa perpajakan yang terjadi antara WP dengan unit pelaksana DJP 

melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat; 

3. Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan untuk menjamin agar 

pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan WP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Penegakan peraturan (law enforcement), yaitu tindakan-tindakan untuk 

memaksa supaya WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

benar, termasuk penjatuhan sanksi mulai sanksi administrasi sampai 

penuntutan pidana. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: 



a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang 

perpajakan; 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 

c) Penyusunan standart, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

perpajakan; 

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; 

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Malang Selatan 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK/01/1989 

maka Direktorat Jendral Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, 

mengemban tugas melaksanakan sebagian tugas pokok departemen keuangan 

bidang penerimaan yang berasal dari pajak, sesuai dengan kebijaksanaan atau 

keputusan menteri keuangan dan undang-undang.  

Sejak berdiri Kantor Pelayanan Pajak Malang telah mengalami perubahan 

nama. Hal ini disebabkan pada waktu Bangsa Indonesia mengalami perubahan 

penting yang menyebabkan keadaan Negara menjadi labil, yaitu dengan adanya 

penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, pendudukan Jepang atas wilayah 

Indonesia dan lain-lain, sehingga sifat dan kondisi perpajakan juga mengalami 

perubahan. 

KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang. KPP 

Malang dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang 

Utara, KPP Pratama Malang Kepanjen dan KPP Pratama Malang Singosari. KPP 

Pratama Malang Selatan merupakan KPP Modern yang telah menggabungkan 

Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan serta 



pemeriksaan pada suatu kantor guna untuk memudahkan dan memberikan 

pelayanan prima kepada WP. KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu 

dari 14 KPP Pratama di lingkungan kantor wilayab DJP Jawa Timur III Kota 

Malang. 

KPP Pratama Malang Selatan berlokasi tetap di Ex. Gedung KPP Malang 

dengan alamat Jl. Merdeka Utara No. 3 Malang, No. Telepon: (0341) 361121/ 

361971, NO. Fax: (0341) 364487, kode pos: 65119. 

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Malang Selatan 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan 

KANTOR PELAYANAN 

 
Sumber: Profil KPP Pratama Malang Selatan, 2008 

 



Struktur organisasi KPP Malang Selatan terdiri dari : 

1. Kepala Kantor 

Merupakan pimpinan KPP Pratama Malang Selatan yang bertanggung 

jawab secara langsung kepada Kanwil DJP Jawa Timur III. Kepala kantor 

bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan WP dibidang perpajakan dalam wilayah 

wewenangnya. 

2. Sub Bagian Umum 

Bagian ini mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan tugas 

pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan 

kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk 

menunjang kelancaran tugas KPP. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan 

laporan kinerja secara berkala. 

4. Seksi Pelayanan 

Mengkoordinasikan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi WP. 

 

5. Seksi Pemeriksaan 



Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 

6. Seksi Penagihan 

Mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang 

pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, 

bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, 

penyusunan Profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam 

rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. 

8. Seksi ekstensifikasi Perpajakan 

Seksi Ekstensifikasi secara gambaran umumnya mempunyai tugas untuk  

mendapatkan data langsung ke lapangan.  

9.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Melaksanakan pemeriksaan terhadap WP. 

4.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Keunggulan KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kanwil DJP Jawa Timur. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas untuk 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 

Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah DJP Jawa Timur III. KPP Pratama 



Malang Selatan sebagai KPP modern, mempunyai keunggulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, 

pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pelayanan 

dan pengawasan berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan 

fungsi pemeriksaan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan 

pada organisasi KPP lainnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam 

satu seksi.  

2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif 

karena dilakukan melalui staf khusus yaitu Account Representative (AR).  

AR adalah penghubung antara KPP Pratama dan WP  bertanggung jawab 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan WP, 

menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional dan 

memastikan bahwa WP memperoleh hak-haknya secara transparan. AR 

memiliki pemahaman tentang bisnis dan kebutuhan WP dalam 

hubungannya dengan kewajiban perpajakan sehingga AR membutuhkan 

pendidikan dan pelatihan dari berbagai narasumber. AR ini akan 

memberikan informasi mengenai: 

• Rekening WP untuk semua jenis pajak 

• Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi 

• Interprestasi dan penegasan atas semua peraturan 

• Perubahan data identitas WP 

• Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak 

• Kemajuan proses keberatan dan banding, dan 



• Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban 

perpajakan WP. 

3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun 

pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost 

of compliance relatif lebih rendah. Dengan adanya AR maka penanganan 

atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat 

dimonitor.  

4. Keunggulan di bidang teknologi informasi seperti aplikasi online payment, 

electronic SPT (e-SPT), e-filling, SIDJP (Sistem Infomasi Direktorat 

Jenderal Pajak) yang merupakan pengembangan dari SAPT (Sistem 

Administrasi Perpajakan Terpadu) yaitu sistem yang menggunakan 

database terpusat untuk menghasilkan daya pembayaran dan kewajiban 

perpajakan setiap WP secara dinamis. 

5. Sumber daya manusia yang profesional, well knowledge, high skills dan 

good attitude yang akan memotivasi wajib pajak agar mempunyai 

kesadaran untuk mematuhi perpajakan karena Wajib Pajak percaya dengan 

integritas aparat pajak. 

6. Manajemen pemeriksaan pajak menjadi lebih efisien dan efektif karena 

ditangani oleh unit yang khusus dan dispesialisasikan pada sektor-sektor 

tertentu 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil akhir dari seluruh proses penelitian ini melahirkan kesimpulan yang 

antara lain sebagai berikut. 

1. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda secara simultan dapat 

disimpulkan bahwa variabel Peraturan Perpajakan, Pelayanan Kantor Pajak, 

dan Sanksi Pajak secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Sesuai dengan hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda secara 

parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap 

tingkat  kepatuhan wajib pajak adalah variabel pelayanan dari petugas kantor 

pajak. Ini ditunjukan oleh peringkat Kontribusi (%) yang paling tinggi 

dengan nilai kontribusi 18,31%. Selanjutnya disusul oleh variabel Peraturan 

Perpajakan dengan nilai koefesien beta 8,17%, dan terakhir variabel Sanksi 

Pajak dengan nilai koefesien 6%.. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dibuat penulis berdasarkan hasil dari penelitian 

antara lain: 

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan 

berbagai pihak terkait, untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional. 



2. Menyimak kecenderungan perilaku Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya 

lebih dipengaruhi oleh baik-buruknya pelayanan petugas Kantor Pelayanan 

Pajak, maka variabel ini dapat dieksplorasi lebih jauh dalam rangka 

mendorong tingat kepatuhan Wajib Pajak ke posisi yang lebih tinggi. 

3. Berbagai pihak, dapat melakukan penelitian mengenai kasus ini dari sudut 

pandang yang lain atau dengan menggunakan variabel-variabel yang 

berbeda. 

4. Memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah responden yang 

diperoleh lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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