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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011), pajak adalah 

iuran setiap rakyat kepada kas Negara yang diatur oleh undang-undang 

yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum Negara. 

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Berdasarkan pengertian di atas, pajak merupakan iuran dari 

setiap rakyat yang dapat dipaksakan oleh pemerintah dengan 

menggunakan surat paksa dan sita dimana telah diatur dalam undang-

undang. Imbal jasa dari pembayaran pajak tidak dapat langsung 

dirasakan atau diterima oleh Wajib Pajak, melainkan berupa pelayanan 

dari pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana umum. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Budgeter 

Pajak mempunyai fungsi budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 

Dengan fungsi regulerend maka pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.3 Jenis pajak  

Menurut (Mardiasmo, 2011) terdapat berbagai jenis pajak yang 

dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut 

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 

1) Pajak Langsung  adalah pajak yang harus  dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 

2) Pajak Tidak Langsung  adalah pajak yang akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. 

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau 

pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjekya. 
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2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek 

pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 

c. Menurut Lembaga pemungutannya: 

1) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 

pada umumnya. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah baik daerah Tingkat I maupun Tingkat II dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 

2.1.4 Tarif pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada 

empat macam tarif pajak, yaitu: 

1) Tarif Proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

2) Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
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3) Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

4) Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai 

pajak semakin besar. 

 Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan 

pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana 

diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif 

progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. 

Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak 

proporsional yaitu 10%. 

2.1.5 Wajib Pajak  

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. 

Badan adalah sekumpulan orang 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 (BUMN) atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
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yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

Badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-undang KUP 

antara lain: 

a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

terdekat untuk mendapatkan NPWP. 

b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

dengan benar, lengkap dan jelas. 

c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui 

Kantor Pos atau bank persepsi yang ditunjuk. 

Jadi dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Wajib Pajak Badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak 

dan memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak 

atau pemotong pajak tertentu (Irma, 2013). 

2.2. Keadilan Pajak 

Adil menurut kamus Besar bahasa Indonesia adalah (1) sama 

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang 

benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-

wenang. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 
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secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang 

adil. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau 

perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas 

sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan adalah suatu hal yang penting 

yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak dalam suatu negara. 

Dijelaskan oleh (Suminarsasi, 2012) bahwa hal itu dikarenakan secara 

psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. 

Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa 

mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan 

pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada.  

(Rosdiana, 2008 dalam Rahman, 2013) membagi asas keadilan 

pemungutan pajak menjadi dua, yaitu: 

a. Benefit Principle 

Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat 

yang dinikmatinnya yang disediakan oleh pemerintah. 

b. Ability Principle  

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan 

membayar dan penghasilannya. 
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Keadilan dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran (Siahaan, 

2010), yaitu:  

a. Prinsip Manfaat (Benefit Principle) 

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith 

serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka 

mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip 

manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak 

dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap 

wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-

jasa pemerintah. Jasa pemrintah ini meliputi berbagai sarana 

yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem 

pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergangtung 

pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip 

manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi 

juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh 

pajak. 

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (Ability To Pay) 

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari 

sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik 

(pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi 

kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian 

memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap 
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wajib pajak diminta untuk membayar  sesuai dengan 

kemampuannya. 

Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan 

sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan 

membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah 

redistribusi dalam pendekatan masyarakat, tetapi mengabaikan 

masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik. 

2.3  Sistem Perpajakan 

(McGee, 2009 dalam Suminarsasi, 2012) mengaitkan sistem 

perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem 

apapun. Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi 

rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran yang terkumpul, apakah 

benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru 

dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. 

Menurut (Siahaan, 2010) sistem perpajakan yang telah diterapkan 

pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan 

adalah sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (official assessment). 

Oleh karena itu berlaku  hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, 

sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung 

pada aktivitas aparatur perpajakan, baik dalam mencari subjek 

pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terutang. 
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b. WP dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan 

Surat Pemeberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas 

aparatur perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada 

WP. Meskipun ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret 

tahun berikutnya masih belum bisa menerima pengiriman SPT, 

WP diwajibkan mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). 

c. Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan 

dan penetapan pajak tersebut terutang pada Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. 

Pada saat SKP diterbitkan, secara formal timbul utang pajak 

dan pada administrasi perpajakan (KPP) timbul dasar 

penagihan pajak. 

d. Sesuai fungsi SPT diatas, maka pada penyampaian SPT tidak 

merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu 

atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT. 

e. Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan 

dalam menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa 

denda maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan 

secara tertulis dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, 

kepada WP dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, 

yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang telah 

diperkirakan oleh fiskus. 
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f. Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, diaman 

WP baru melakukan pembayaran pajak apabila telah 

memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara. 

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum 

angka 3) pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri 

tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dan menunjukan pajak 

sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Ciri 

dan corak pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagaimana 

dijelaskan berikut ini: 

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan 

peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 

pemmbiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. 

b. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai 

pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang 

digariskan dalam peraturan perundang-udangan perpajakan. 

c. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

terutang,  sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 
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diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 

mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau Wajib Pajak. 

Dengan berbagai akses kemudahan Wajib Pajak dalam 

membayarkan pajaknya, diharapkan masyarakat atau Wajib Pajak dapat 

melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem 

pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia memeberikan kebebasan 

dan tanggungjawab penuh dari dalam diri Wajib Pajak, sehingga 

diharapkan secara bersama-sama seluruh masyarakat atau Wajib Pajak 

bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara khususnya 

untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang digunakan untuk 

pembangunan nasional. 

2.4  Diskriminasi  

Menurut  (Danandjaja dalam Irma, 2013), diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, 

berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut 

khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan 

kelas-kelas sosial. 

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa 

diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat 
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pengangguran, penyimpangan  atau  penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, 

ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. 

2.5  Pemeriksaan Pajak 

2.5.1  Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektifdan proporsional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ( 

Waluyo, 2010 dalam Irma, 2013). 

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti 

yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara 

objektif oleh pemeriksaan pajak yang profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan 

WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan (Pardiat, 

2008). 

2.5.2  Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Sebagaimana yang dijelaskan (Pardiat, 2008) bahwa di dalam 

sistem self assessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, 

kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT lebih 

bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanda 
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terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus 

sudah memeberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat 

Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, 

kriteria pemriksaan adalah: 

a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal: 

1) Wajib pajak orang pribadi atau Badan menyampaikan: 

a) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih bayar 

b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih 

bayar 

c) SPT Tahun PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat 

adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

2) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemeriksaan, 

pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau 

akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. 

3) Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan 

SPT Tahunan/Masa dalam Jangka waktu yang telah ditentukan 

dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT 

pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 
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4) Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan 

membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas 

kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari: 

1) Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa 

berdasarkan analisis resiko.  

2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh 

wajib  pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa 

berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi. 

c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal: 

1) Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang 

perpajakan 

2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000 

3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap 

yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan 

instruksi Direktorat Jenderal Pajak. 

4) Permintaan wajib pajak 

5) Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak 

6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan 

adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan 
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hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan 

pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008). 

2.5.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Menurut (Pardiat, 2008) Pemeriksaan pajak yang dilakukan 

Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang 

disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 

tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan 

dalam rangka: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 

b. Penghapusan NPWP 

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

d. Wajib pajak mengajukan keberatan 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan 

Penghasilan Neto 

f. Pencocokan data dan alat keterangan 

g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 
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j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka 

waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian 

fasilitas perpajakan. 

k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

Jadi pemeriksaan pajak terkait dengan tujuan lain ini merupakan 

suatu kegiatan review/ peninjauan oleh fiskus terkait dengan 

kondisi objek pajak baru maupun objek pajak yang lama atas 

rekomendasi/laporan dari WP terhadap kegiatan usahanya. 

2.5.4 Wewenang Pemeriksaan Pajak 

Menurut (Pardiat, 2008) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 

28/2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan                    

peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk: 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.5.5 Standar Pemeriksaan  

Menurut (Waluyo, 2010 dalam Irma, 2013) pemeriksaan harus 

dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (audit standar), 

standar pemeriksaan ini meliputi: 
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a. Standar umum pemeriksaan pajak 

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat 

pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan 

mutu pekerjaan. 

b. Standar pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan pajak 

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan 

standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

c. Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak 

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 

pemeriksaan. 

2.5.6 Jangka Waktu Pemeriksaan 

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan yang diberitahukan sejak 1 

Januari 2008, ditetapkan bahwa: 

a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang 

dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat 

panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan 

tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 

4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang 
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dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan samapai dengan 

tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

c. Apabila Pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi 

khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi 

dengan transfer pricing dan transaksi khusus lainnya yang 

berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan 

pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang 

paling lama, Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka 

waktu paling lama 2 tahun. 

Dalam hal pemeriksaan dilakukakan berdasarkan kriteria 

Pemeriksaan Pajak. Dalam hal ini wajib pajak mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka 

waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 

di atas, harus memeperhatikan jangka waktu penyelesaian 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Waluyo, 

2008 dalam Irma, 2013). 

2.6 Persepsi 

Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak, 

terlebih dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi. 

Menurut Ensiklopedi Umum, yang dimaksud dengan persepsi adalah 

proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga 

dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi terhadap ingatan 

tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya 

sehingga bayangan itu dapat disadarinya. 
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Secara sempit persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang 

dari luar oleh panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah 

sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek 

tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi 

mengandung unsur (Rachmadi, 2014): 

1. Adanya kesan inderawi 

2. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi 

3. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu 

4. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang 

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan 

kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, dimana penafsiran itu 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi 

individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya 

lingkungan sosial, dimana individu yang bersangkutan melakukan 

interaksi sosial (Plano, 2005 dalam Rachmadi, 2014).   

Dari beberapa pendapat di atas tampak adanya pengaruh persepsi 

dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka 

memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu 

bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasikan dan 

mengartikan suatu objek (Gibson, 2001 dalam Rachmadi, 2014). Dalam 

hal ini persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah 
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proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan 

praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang 

melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informai yang diterima, 

maka akan semakin luas wawasan individu tentang penggelapan pajak, 

dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap 

proses pelaksanaan perpajakan. 

2.7 Penggelapan Pajak 

2.7.1 Pengertian Penggelapan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011) penggelapan pajak merupakan 

usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-

undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang 

tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal 

perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau 

mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. 

2.7.2 Dampak Penggelapan Pajak 

Menurut (Siahaan, 2010) penggelapan pajak membawa akibat 

pada perekonomian secara makro. Akibat dari  penggelapan pajak sangat 

beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Akibat Penggelapan Pajak dalam Bidang Keuangan 

Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan 

penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi 

Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan 
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konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan tarif 

pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara 

tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang 

mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah 

yang telah ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil 

uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain 

(untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak 

yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”. 

b. Akibat Penggelapan Pajak dalam Bidang Ekonomi 

Menurut (Siahaan, 2010), adapun akibat dari penggelapan 

pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: 

1. Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat 

di antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan 

pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai 

posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak 

berbuat demikian. 

2. Penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi 

perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha 

untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan 

pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau 

peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinnya agar jangan sampai 

terlihat oleh fiskus. 

3. Penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan 

langkanya modal karena para wajib pajak menyembunyikan 
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keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak 

sampai terdeteksi oleh fiskus. 

Oleh karena itu penggelapan pajak yang dilakukan oleh para 

Wajib Pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak 

langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan 

mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang 

dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran 

modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan Wajib Pajak 

berusaha menyembunyikan laba sedemikian rupa agar tidak sampai 

terdeteksi oleh fiskus. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nickerson et al., 2009 dalam 

Suminarsasi, 2012) membahas tentang dimensionalitas skala etika 

tentang penggelapan pajak. Temuannya menunjukkan bahwa 

penggelapan pajak (tax evasion) secara keseluruhan memiliki tiga 

dimensi persepsi dari item-item yang diuji, yaitu (1) keadilan, yang 

terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang 

terkait dengan tingkat tarif pajak dan keguanaan negatif atas uang, dan 

diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu. 

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi, 2012) 

menghasilkan bahwa keadilan tidak berpengaruh positif, sistem 

perpajakan berpengaruh positif dan diskriminasi berpengaruh negatif  

terhadap etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menyatakan 

bahwa keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh 

negatif, diskriminasi berpengaruh positif, dan kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. Penelitian lainnya yang juga meneliti mengenai 

penggelapan pajak adalah penelitian oleh (Dyah dan Rini, 2009) yang 

menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan 

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. 

Penelitian  (McGee, et al, 2007 dalam Irma, 2013) yang dilakukan 

di Hongkong dengan Amerika menghasilkan dampak bahwa variabel 

keadilan memiliki pengaruh yang kuat terhadap etika penggelapan pajak. 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Suminarsasi, 2012) 

menunjukan bahwa keadilan tidak berpengaruh positif terhadap persepsi 

etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian 

(Annisa‟ul dan Nur, 2014) menunjukan bahwa variabel keadilan 

berpengaruh positif. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian 

(Rahman, 2013) juga menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adapun 
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alasan-alasan yang dapat mendukung antara lain bahwa setiap 

masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar 

pajak. Sikap seseorang dalam melakukan pembayaran pajak juga dapat 

dipengaruhi oleh banyaknya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi 

sesorang dalam pembayaran pajak. Kecenderungan Wajib Pajak untuk 

melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah jika semakin 

tingginya keadilan menurut persepsi Wajib Pajak yang akan 

meningkatkan tingkat kepatuhannya. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut: 

H2 : Keadilan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

mengacu kepada sistem perpajakan yang sudah ada sekarang. Jika 

menurut pandangan seorang Wajib Pajak sistem perpajakan yang sudah 

ada tidak atau kurang baik maka Wajib Pajak akan mengurangi tingkat 

kepatuhannya dalam pembayaran pajak, tapi jika menurut pandangan 

mereka sistem yang sudah ada sudah baik maka mereka akan taat dalam 

pembayaran pajak. Penelitian (Andres, 2002 dalam Dyah dan Rini, 2009) 

mengiindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap 

etika penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian 

(Rahman, 2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Sedangkan dalam penelitian (Suminarsasi, 2012) dijelaskan bahwa 
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sistem perpajakan berpengaruh  positif terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai  etika  penggelapan pajak. Ditunjukkan juga dalam penelitian 

(Annisa‟ul dan Nur, 2014) dibuktikan bahwa variabel sistem perpajakan 

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian 

ini sebagai berikut: 

H3 : Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan merupakan tindakan 

yang menjadikan Wajib Pajak enggan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Jika terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, 

maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan 

bertambah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi, 2012) 

dibuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adapun penelitian 

(Annisa‟ul dan Nur, 2014) menunjukan bahwa variabel diskriminasi 

tidak berpengaruh negatif. Berbeda dengan kedua penelitian di atas, 

penelitian (Rahman, 2013) menyimpulkan bahwa diskriminasi 

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi 

dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap 

sebagai perilaku yang etis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut: 
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H4 : Diskriminasi secara parsial berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Penelitian yang dilakukan (Dyah dan Rini, 2009) tentang tax 

evasion pada wajib pajak orang pribadi menyimpulkan bahwa persepsi 

terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian 

(Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan 

pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada tax 

evasion. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keempat 

penelitian ini sebagai berikut:  

H5 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara skematis dapat dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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