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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diajadikan salah satu pedoman dalam 

melakukan penelitian dan pendukung penelitian ini agar menjadi lebih 

baik. Pemetaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdapat pada 

Tabel 2.1 sebagai berikut: 

   Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Tujuan Penelitan Persamaan Perbedaan 

1.  Pengaruh Faktor-

Faktor Demografi 

Terhadap Kepatuhan 

Perpajakan di 

Indonesia (Ganda 

Frisno Pasaribu, 

2013) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengaruh faktor-

faktor  demografi 

terhadap perilaku 

Kepatuhan 

Perpajakan 

Meneliti 

pengaruh 

faktor-faktor  

demografi 

terhadap 

perilaku 

Kepatuhan 

Perpajakan 

Tempat, waktu penelitian 

dan memiliki objek 

penelitian yang berbeda 

yaitu meneliti pengaruhnya 

terhadap perilaku wajib 

pajak dalam membayar 

pajak pengahasilan 

2.  Pengaruh gender, 

latar belakang 

pekerjaan, dan 

tingkat pendidikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Dewi 

Fitriyani, 2014) 

 

Untuk mengetahui 

Pengaruh gender, 

latar belakang 

pekerjaan, dan 

tingkat 

pendidikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

Meneliti 

pengaruh 

faktor-faktor  

demografi 

terhadap 

perilaku 

Kepatuhan 

Perpajakan 

Waktu penelitian dan 

obyek penelitian berfokus 

pada pengaruh korupsi 

terhadap wajib pajak 
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No Judul Tujuan Penelitan Persamaan Perbedaan 

3 Pengaruh 

Karakteristik 

Demografis, Kondisi 

Ekonomi dan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

terhadap Kepatuhan 

Pajak (Studi Empiris 

di Wilayah Kerja 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Kupang) (Ruge, 

Joni, 2016) 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

Karakteristik 

Demografis, 

Kondisi Ekonomi 

dan Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

terhadap 

Kepatuhan Pajak 

Melakukan 

analisis 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Subyek penelitian, waktu 

penelitian sedangkan 

peneliti meneliti terhadap 

orang wajib pajak orang 

pribadi 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terdapat obyek atau lokasi penelitian yang digunakan serta variabel yang 

digunakan untuk prediksi kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaannya 

yaitu sama-sama melakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan WP dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

 

B. Pajak  

1. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak sebenarnya berbeda-beda berdasarkan dari 

mana kita mengartikannya, tetapi dari beberapa pengertian pajak 

memiliki maksud yag sama. Seperti Pasal 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 

2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badana yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Definisi pajak menurut Andriani dalam Rahayu (2010:22) 

adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Definisi pajak menurut Soemitro seperti dikutip oleh 

Mardiasmo (2011:1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi 

tersebut kemudian disempurnakan, sehingga definisi pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment. 

Definisi-definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 
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Aparat pajak selaku pemungut pajak yang diberikan wewenang 

oleh negara berhak memaksa WP untuk mematuhi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

b. Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanakannya yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. 

c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. 

WP tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun dapat 

merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari 

pemerintah seperti fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai 

APBD dan APBD 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk memenuhi 

biaya atas fungsi-fungsi dari pemerintah. 

2. Fungsi Pajak 

Fungsi Pajak seperti yang dikemukan oleh Resmi (2005:2-3) yakni: 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 
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keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh 

dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi seperti Pajak 

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

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan(PBB) dan lain-lain. 

b. Fungsi Regulerend 

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat 

untuk mengukur atau melasanakan kebijakan pemerintah dalam 

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

luar bidang keuangan. Penerapan pajak sebagai fungsi regulerend 

atau dengan kata lain mengatur yakni salah satunya dengan tarif 

pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tarif pajak ekspor 

sebesar 0% dan pemberlakuan tax holiday. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Suandy 

(2000:95) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yakni: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi 

atau terutang oleh WP dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat 

pajak. 

b. With Holding Tax  
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Sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yaitu pemberi kerja 

dan bendaharawan pemerintah diberikan wewenang untuk 

menghitung dan memotong pajak terutang. 

c. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak dimana WP diberikan wewenang 

sepenuhnya untuk meghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk mengetahui 

kepatuhan WP. 

4. Pengertian Wajib Pajak (WP) 

Pengertian WP Menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

 

C. Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Pengertian Kepatuhan  

Keadaan perpajakan mengharuskan WP untuk aktif ikut serta 

dalam menjalankan aktifitas pajak, dengan itu dibutuhkan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (2003:1013), definisi “kepatuhan adalah 

tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Jika kepatuhan dalam 
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perpajakan dapat diartikan ketaatan dan patuh dalam melasanakan dan 

memenuhi ketentuan perpajakan. Menurut Nowak dalam Zain 

(2008:31), kepatuhan WP adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:  

a. WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan  

peraturan 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 

Uraian di atas didukung dengan pernyataan Nurmantu dalam Rahayu 

(2010:138) bahwa kepatuhan WP di definisikan sebagai suatu keadaan 

dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya. 

2. Jenis Kepatuhan WP 

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), terdapat dua jenis 

kepatuhan WP yakni: 

a. Kepatuhan Formal, suatu keadaan dimana WP Memenuhi 

kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan Undang-undang 

perpajakan. 

b.  Kepatuhan Material, suatu keadaaan dimana WP secara Subtansi 

hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni 

sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan 

3. Kriteria Wajib Pajak Patuh 
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Dilihat dari peraturan Menteri Keuangan No. 

192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan WP dengan kriteria 

Tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak, WP patuh adalah mereka yang memenuhi empat 

kriteria di bawah ini, yakni: 

a. WP tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi: 

1) Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir. 

2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk Masa pajak Januari sampai November 

tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis 

Pajak dan tidak berturut-turut. 

3)  SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya. 

b.  WP tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c.  Laporan keuangan WP diaudit oleh Akuntan Publik atau 

lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan wajar tanpa 

pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

d.  WP tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana 

di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun terakhir. 

4. Manfaat Predikat  WP Patuh 

Kepatuhan pajak memiliki efek positif bagi aparat pajak maupun WP. 

Tugas aparat pajak dalam melakukan pemerikasaan pajak dan 

pengawasan akan menjadi ringan apabila WP patuh, kemudian 

manfaat yang dapat dirasakan oleh WP antara lain:  

a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Pemohonan Kelebihan Pajak 

(SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemohonan 

kelebihan pembayaran pajak yang diajukan WP diterima untuk 

PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian 

dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. 

b.  Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPPKP) 

menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) 

hari untuk PPN (Rahayu, 2010:143). 

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu 

negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, 

pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dalam KUP pasal 17C menegaskan 

adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang 

dijadikan acuan oleh  Menteri yang  diatur dalam Keputusan  Menteri  
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Keuangan  No.74/PMK.03/2012  yang  mengatur Pengembalian  

Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  bagi  wajib  pajak patuh. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.74/PMK.03/2012  Pasal  2,  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Wajib  

Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak  harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a)  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
 

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 

c)  Laporan   Keuangan   diaudit   oleh   Akuntan   Publik   atau   lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Aspek praktek perpajakan yang sering disebut sebagai kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance work), yang sebagian 

besar pekerjaannya, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para 

ahlinya setiap bulan atau setiap tahun untuk mengisi SPT Masa atau SPT 

Tahunan dalam rangka Self Assessment System. Agar kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan tersebut dapat berjalan dengan sempurna, tentunya 

harus ada kerjasama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan Wajib 



20 
 

Pajak sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian 

SPT dan formulir- formulir pajak lainnya, yang digunakan oleh pembayar 

pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang 

(Zain, 2003:9). 

 Dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh dan Pengamanan penerimaan pajak serta tindak lanjut dari 

Rencana Strategis 2008-2012 dan Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal 

Pajak tahun 2009. Sehubungan dengan itu, disampakan kebijakan 

peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh terhadap jumlah 

Wajib Pajak yang terdaftar. 

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat 

Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata   Cara Perpajakan , indikator 

kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) 

antara lain dapat dilihat dari: 

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase 

pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah 

kesediaan  membayar  kewajiban  angsuran  Pajak  Penghasilan  (PPh) 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan 

adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat 
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Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. 

4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari 

aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban 

pembukuan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  

Nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 yaitu sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai 

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun terakhir 

Pasal 2 

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi: 
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a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir; 

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam 

tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak 

lebih dari  3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut; dan 

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana 

dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak 

berikutnya. 

 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun 

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk 

utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long form 

report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal 

bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

4. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh 

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani 
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oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga 

pemerintah pengawas Akuntan Publik. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP menurut Zain 

(2008:33-38) yakni: 

a. Sistem Perpajakan yang Adil 

Perbedaan persepsi dalam masyarakat mengenai sistem 

perpajakan yang dianggap adil, baik menurut pemerintah 

maupun WP merupakan salah satu masalah dalam menciptakan 

iklim perpajakan yang sehat. Untuk mencapai sistem 

perpajakan yang adil, hendaknya dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan terdapat keseimbangan antara 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah melakukan sistem 

perpajakan dan kekuasaan rakyat untuk membatasi kekuasaan 

atau kewenangan pemerintah tersebut, apabila pemerintah 

melampaui batas-batas yang ditentukan dalam sistem tersebut. 

Keseimbangan dapat dicapai apabila dalam sistem perundang-

undangan berisi hak dan kewajiban WP dan pemungut pajak 

secara jelas dan pasti. 

b. Sanksi Administrasi dan Pidana 

Sanksi administrasi dan pidana merupakan alat penengah yang 

ampuh dalam mengurangi penyelundupan pajak. Pada 

umumnya, WP takut akan ancaman sanksi pidana berupa 
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hukuman kurungan atau penjara dibandingkan dengan ancaman 

sanksi administrasi. Apabila WP menghindari melakukan 

kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, tentunya dapat 

menciptakan WP yang patuh dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

c. Pelayanan dan Bantuan Terhadap WP 

Pelayanan dan bantuan yang diberikan oleh aparat pajak 

kepada WP perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk 

meningkatkan kepatuhan WP. Aparat pajak bertanggung jawab 

atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan harus siap 

dalam membantu WP memenuhi kewajiban perpajakannya. 

d. Reputasi Petugas Pajak 

Tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak terhadap 

pembayar pajak dalam rangka melayani dan membantu wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mempengaruhi 

langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem 

perpajakan secara keseluruhan. 

e.  Program Informasi 

Progam jangka pendek maupun program jangka panjang 

memerlukan dukungan progam informasi yang tersebar lebih 

luas. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa 

pajak merupakan sumber utama dari pembiayaan pemerintah 
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dan sangat berperan dalam kelangsungan pembangunan 

nasional. 

Menurut Safri Nurmantu (2003:67), kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela (Voluntary of Compliance) 

merupakan hal yang paling penting pada system self assessment. 

Wajib pajak yang patuh diharapkan meningkatkan penerimaan pajak. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu : 

1. Sistem Administrasi Perpajakan 

Sistem Administrasi Perpajakan adalah peñatausahaan dan 

pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang 

berdasarkan pada jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, 

pengawasan dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing 

seksi teknis.Dalam hal ini menyebabkan kurang fokusnya 

kepada tugas yang diembannya. Dengan demikian, Direktorat 

Jenderal Pajak merancang program modernisasi perpajakan 

secara komprehensif yang mencakup semua lini secara 

nasional. Dalam sistem administrasi perpajakan modern terjadi 

perubahan yang mendasarkan menyangkut struktur organisasi 

maupun paradigma pelayanan kepada wajib pajak.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2011) 

menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dan 

modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena 
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pajak.Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan pengusaha dalam melakukan pembayaran 

pajak dapat ditentukan dengan adanya modernisasi sistem 

adminsitrasi perpajakan sehingga berbagai kemudahan dapat 

disarasakan oleh wajib pajak. 

2. Pelayanan pada Wajib Pajak 

Pelayanan yang memuaskan dan tidak berbelit-belit sehingga 

Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara 

efisien dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya. 

3. Penegakan Hukum Perpajakan 

Kepada wajib pajak yang pembayaran pajak tidak pada waktunya 

dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi 

administrasi.Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang 

diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan 

sanksi pidana saja, danada pula yang diancam dengan sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan agar 

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

4. Pemeriksaan Pajak 

Tindakan pengawasan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak 

dengan melakukan pemeriksaan pajak, sehingga Wajib Pajak yang 

melakukan pelanggaran dapat segera diketahui dan diberi sanksi. 

5. Tarif Pajak 
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Tarif pajak yang sesuai dengan pengenaan pajak sesungguhnya dan 

tidak memberatkan Wajib Pajak. 

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Jackson and Milliron 

(2006) atas hasil penelitian di bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 

1974 sampai dengan 1985, disimpulkan ada 14 variabel yang  

memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yakni umur, jenis 

kelamin, pendidikan, tingkat  penghasilan, sumber penghasilan, jenis 

pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, 

hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan diaudit, dan tarif 

pajak. Dari empat belas variabel tersebut terlihat bahwa faktor 

demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku 

kepatuhan perpajakan.  

D. Faktor Demografi 

Beberapa karakteristik yang ada dalam variabel demografi yang 

penting untuk memahami perilaku seseorang adalah usia, jenis kelamin, 

pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain (Sumarwan, 2011:275). Faktor 

demografi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kategori yang 

bisa diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut: Usia adalah 

periode hidup seseorang. Jenis Kelamin adalah seseorang laki-laki atau 

perempuan, dan Tingkat Pendidikan adalah tingkat pendidikan terakhir 

seseorang (Umar, 2002:45-46). 

 Faktor demografi dapat mempengaruhi seseorang dalam proses 

penerimaan pesan. Ada dua faktor yang mempengaruhi individu dalam 
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penerimaan pesan yakni faktor individu dan faktor sosial (Nurudin, 

2009:228). Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan 

masuk dalam faktor sosial. Umur dan Jenis kelamin merupakan faktor 

yang mempengaruhi efek kepatuhan Wajib pajak. Adapun faktor 

demografi dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

1. Usia 

Istilah usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang 

diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu 

normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan 

fisiologik sama (Nuswantari, 2008). Usia adalah lama waktu hidup atau 

ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Hoetomo, 2005).  Umur adalah 

lamanya waktu hidup yaitu terhitung sejak lahir sampai dengan 

sekarang. Penentuan umur dilakukan dengan menggunakan hitungan 

tahun. Menurut Hurlock (2005), usia adalah umur individu yang 

terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Usia 

mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik. Pengetahuan yang kurang akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Nursalam 

dan Pariani, 2001 : 132-134). 

Usia dapat digolongkan ke dalam usia produktif  dan usia yang 

tidak produktif.  Seseorang  dikatakan pada usia produktif ketika 
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seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Umur 

pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang 

menentukan  kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Penelitian 

sebelumnya menemukan bahwa umur Wajib Pajak yang lebih tua 

biasanya lebih patuh daripada Wajib Pajak yang lebih muda (Tittle, 

1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feistein,1991; 

Hanno & Violette, 1996). Tittle (1980) menjelaskan hubungan antara 

umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan 

perbedaan generasi.Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani 

mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan re flek sosial 

dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka  

mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). 

2. Jenis Kelamin 

Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan 

antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. 

Seks berkaitan  dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 

memproduksikan sperma,  sementara perempuan menghasilkan sel telur 

dan secara biologis mampu untuk  menstruasi, hamil dan menyusui. 

Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak 

dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan 

laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi. 

Jenis kelamin juga merupakan suatu konsep analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan 
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dilihat dari sudut non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun 

psikologis (Mutmainah, 2006). Pengaruh dari perbedaan jenis kelamin 

terhadap penilaian etis dapat dikatakan sangat kompleks dan tidak pasti.  

Sementara Fakih (2008:8) mendefinisikan jenis kelamin sebagai “suatu 

sifat yang melekat pada kaum  laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial maupun kultural”. 

Jenis kelamin digunakan dalam penelitian perpajakan. Studi studi 

yang telah dilakukan  menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa 

perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian 

terdahulu mengenai kepatuhan pajak juga menemu kan bahwa laki- laki 

kurang patuh terhadap peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan 

perempuan (Tittle, 1980). Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan 

bahwa perempuan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih 

tinggi daripada laki-laki. McGee dan Smith (2007) menemukan bahwa 

wanita lebih menentang tax evasion dibandingkan laki- laki. Di sisi lain, 

hasil penelitian Roxas dan Stoneback (2004) menyimpulkan bahwa 

antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal 

kepatuhan perpajakan. Hasil yang sama juga disimpulkan oleh Al-

Mamun et al. (2014) bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal 

kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan. 

Dari semua definisi tentang jenis kelamin yang telah diungkapkan 

diatas dapat dikatakan jenis kelamin merupakan tuntutan masyarakat 

http://definisimu.blogspot.com/
http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html


31 
 

yang sudah menjadi budaya dan norma sosial masyarakat yang melekat 

pada kaum  laki-laki dan perempuan dan membedakan antara peran 

jenis kelamin laki–laki dan perempuan. 

3. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagarnaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Tingkat Pendidikan/Tingkat 

Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan (UU RI Nomor 20 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 2003:2). Pendidikan mempengaruhi 

proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. Ketidaktahuan dapat disebabkan 

karena pendidikan yang rendah, seseorang dengan tingkat pendidikan 

yang terlalu rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan dan 

informasi yang disampaikan (Notoatmodjo, 2007 :25). 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis dapat  

menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan masa atau waktu dalam 

mengikuti pendidikan formal yang dilakukan seseorang. Indikator-

indikator Tingkat Pendidikan Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional 

http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-peran.html
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(SISDIKNAS No. 20 2014), indikator tingkat pendidikan terdiri dari 

tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan. Tingkat  pendidikan adalah 

tahapan  pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan 

yang dikembangkan, terdiri dari: 

a. Pendidikan dasar: Tingkat pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi tingkat 

pendidikan menengah. 

b. Pendidikan menengah: Tingkat pendidikan lanjutan pendidikan 

dasar. 

c. Pendidikan tinggi: Tingkat pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan 

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan 

menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. 

Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih 

banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan 

pembukuan  atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk 

kepentingan pajak. Pendidikan bukan hanya sekolah saja melainkan 

pembentukan konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. Karena 

orang dalam pergaulan hidupnya selalu berusaha  menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, jadi proses pendidikan dan pengaruhnya penting 
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sekali artinya bagi perkembangan seseorang. Ikhsan (2007) menyatakan 

bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka 

semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan  

perpajakan.Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, 

termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan 

dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila Wajib Pajak mampu untuk 

memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur. 

 

 

E. Hubungan Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Hubungan Usia Dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Seorang individu semakin bertambah usia maka semakin dewasa. 

Semakin dewasa, seseorang akan semakin terikat dalam suatu komunitas. 

Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam 

komunitas. Efek positif dari hal ini adalah individu dewasa akan 

menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial 

seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler dan 

Schaltegger (2005) menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif 

terhadap ancaman sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax compliance. Namun 

hasil berbeda diperoleh McGee dan Smith (2007). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur terhadap perilaku 
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penggelapan pajak dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan perilaku 

yang signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 

tahun ke atas. Torgler dan Valev (2004) juga menemukan bahwa umur 

berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Hasil yang sama ditemukan 

oleh Al-Mamun et all. (2014). Pada penelitiannya, mereka menyimpulkan 

bahwa umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan perpajakan, artinya 

orang yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan orang yang lebih 

tua.  

2. Hubungan Jenis Kelamin Dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Pajak adalah tambahan beban bagi WP. Sebagai manusia yang 

rasional, WP akan melakukan berbagai cara untuk menghemat beban-

beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Motivasi inilah yang 

memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan WP variabel jenis kelamin 

digunakan dalam penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Meskipun belum banyak 

dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan 

patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan 

pajak juga menemukan bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan 

perpajakan jika dibandingkan dengan perempuan (Tittle 1980). Torgler 

dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa perempuan mempunyai tingkat 

kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. McGee dan Smith 

(2007) menemukan bahwa wanita lebih menentang tax evasion 

dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, hasil penelitian Roxas dan Stoneback 
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(2004) menyimpulkan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada 

perbedaan dalam hal kepatuhan perpajakan. Hasil yang sama juga 

disimpulkan oleh Al-Mamun et all. (2014) bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan dalam hal kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan. 

 

3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih 

mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika 

dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini 

akan mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh. 

Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan 

moral pajak yang tinggi pula (Torgler dan Schaltegger 2005; Al-Mamun et 

all., 2014). Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang 

peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara 

menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) 

sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi 

lebih patuh dari yang berpendidikan rendah.  

F. Kerangka Pemikiran 

Hidup bernegara seharusnya memiliki kepatuhan yang baik, dalam 

hal tentang perpajakan maka kepatuhan WP penting untuk dimiliki setiap 

warga negara yang baik. Jika kepatuhan WP tidak menunjukan angka yang 

baik maka berpengaruh juga terhadap penerimaan negara dari sektor juga 

akan menurun. Kerangka pemikiran menurut Sekaran dalam Sugiyono 
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(2010:88) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Jadi peneliti ingin menggambarkan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 : Model Konseptual 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui pengaruh dari faktor 

demografi terhadap kepatuhan WP. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan 

adanya perubahan faktor demografi akan akan mempengaruhi perubahan 

tingkat kepatuhan WP. Faktor demografi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu mengenai usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang 

mempengaruhi kepatuhan WP. 

 Gambar 2.2 Model Hipotesis 
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 Keterangan :  

   Pengaruh secara simultan  

   Pengaruh secara parsial 

 

Berdasarkan model hipotesis dapat diartikan bahwa secara parsial 

(per variabel) dan secara simultan (bersama-sama) faktor demografi  

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari kerangka berpikir diatas, 

peneliti dapat merumuskan hipotesis yang masih perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis menurut Sugiyono (2009:93) merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

 : Diduga faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) 

memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

: Diduga faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) 

memiiki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

H3 :Diduga jenis kelamin mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak 

 


