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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep, Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1  Pengertian Pajak 

 Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli yang beberapa yang 

dalam (Diana Sari, 2013:33) adalah sebagai berikut: 

Prof. Dr. Djajadiningrat 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 
Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.” 

Anderson, W.H. 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang 

dibebankan pada pendapatan kekayaan sesorang yang diutamakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara.” 

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam 

buku (Mardiasmo, 2011:1) yaitu: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) 
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.” 
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 Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut Mardiasmo (2011:1), 

menarik beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrasepsi 

individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2  Subjek Pajak 

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan 

dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.  

Pengertian dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang 

dijabarkan berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang–Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan adalah: 
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(1) Yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. 1) Orang pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan; 

c. Bentuk usaha tetap. 

(2) Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri.  

(3) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia;  

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 

undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah; 
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4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak 

(4) Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

(5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 

a. Tempat kedudukan manajemen. 
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b. Cabang perusahaan. 

c. Kantor perwakilan. 

d. Gedung kantor. 

e. Pabrik. 

f. Bengkel. 

g. Gudang. 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan. 

i. Pertambangan dan penggallian sumber alam. 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (ebam puluh) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan. 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas. 

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 
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(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan 

yang dapat digunakan, menurut Siti Resmi (2008:11), tiga kelompok sistem 

pemungutan tersebut adalah: 

a. Official Assessment System

Sistem ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Self Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, 

melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. With Holding System 

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2 Reformasi Pajak 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:14), reformasi administrasi perpajakan, 

yaitu : 
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“reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan 

kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”. 

Menurut Malcolm Gillis yang dikemukakan kembali oleh Ony (2008:46),

atribut yang menjadi dasar suatu reformasi perpajakan: 

1. Breadth of reform. Reformasi perpajakan memfokuskan pada struktur pajak 
atau sistem pajak, dan administrasi pajak

2. Scope or reform. Reformasi perpajakan dilakukan secara comprehensive 
(semua sumber penerimaan yang penting), atau dilakukan secara parsial 
(harus meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan)

3. Revenue goals. Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan 
dalam prosentase terhadap PDB yaitu rasio pajak (revenue enhanching); 
untuk mengganti penerimaan (revenue neutral reform); atau bahkan untuk 
mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).

4. Equity goals. Reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan 
(redistributive). Orang berpenghasilan tidak sama pajaknya diperlakukan 
tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk 
merubah didistribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut 
distributionally neutral reform.

5. Resource allocations goals. Reformasi perpajakan yang berusaha 
mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan 
lebih efisien (euconominally neutral), jika sistem perpajakan untuk 
mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu 
maka disebut interventionist reforms. 

6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan 
perpajakan secara bersamaan disebut contemporaneous reform, dengan 
implementasi bertahap disebut phased reforms, atau perubahan kebijakan 
perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih 
disebut successive reforms. 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:15), alasan negara melakukan reformasi 

dalam perpajakan adalah: 

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh 
perekonomian internasional maupun nasional.

2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula 
sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat 
menjanjikan karena secara rasional, pajak adalah penerimaan yang 
berkelanjutan tidak seperti migas.
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3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan 
(pinjaman luar negri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus 
disesuaikan dengan kondisi seharusnya.

4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar 

belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, menurut Liberti Pandiangan 

(2008:8) yaitu:  

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance), yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust), terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi;
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai yang tinggi.

2.2.1 Reformasi Administrasi Perpajakan 

Menurut A. Dunsire yang dikemukakan oleh Ony (2008:43), tentang 

administrasi. 

“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, 
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi 
kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan 
mempersentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, 
kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempersentasikan 
keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerja 
individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan 
sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. Selanjutnya, administrasi 
merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan 
dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan  
material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut menunjukan 
beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan 
ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, 
membuat laporan administratif, dan sebagainya”.  

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikemukakan kembali oleh Ony 

(2008:43), tentang administrasi perpajakan. 

“Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau 
prosedur pengenalan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti 
sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap yang tidak solid dapat 
merupakan sumber kecurangan (Tax evasion)”. 
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Mengenal peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2008:40), 

mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan 

peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN, 

administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. 

Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam 

menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya 

mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang 

dipilih. 

Menurut Carlos A. Silvani yang dikemukakan kembali oleh Ony 

(2008:45), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu 

mengatasi masalah-masalah: 

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered tax payer), dengan 
administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan 
menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tela meningkatkan jumlah 
penerimaan pajak. 

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT), 
administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib 
Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak. 

3. Penyeludupan pajak (tax evaders), 
Penyeludupan pajak (tax evaders), adalah wajib pajak yang melaporkan 
pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-
undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data 
tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan. 

4. Penunggakan pajak (delinguent tax payers), 
Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan 
penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang lebih baik akan 
lebih efektif melaksanakan upaya tersebut. 

Pada hakekatnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan 

kepatuhan tax payers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan 

ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus 
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sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal 

dengan biaya optimal. 

2.2.2 Sistem Adminstasi Perpajakan Modern 

Administrasi perpajakan berperan penting dalam kondisi terkini. 

Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja 

kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena 

administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. 

2.2.2.1  Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53), tentang pengertian Sistem 

Administrasi Perpajakn Modern: 

“Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami 
penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, 
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat 
yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi 
administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas 
reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak 
tahun 2001”. 

Sedangkan menurut Djoko (2004:1), tentang pengertian Sistem 

Adminitrasi Perpajakan Modern: 

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau 
perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun 
kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.” 

Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan 

modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi 

perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik 
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secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi 

tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat. Tujuan dari reformasi administrasi 

perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara 

mengimplementasikan struktur perpajakan yang lebih efisien dan efektif, guna 

mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Ciri khusus sistem administrasi 

perpajakan modern yaitu perbaikan pelayanan melalui pembentukan account 

representative dan complain center untuk menampung keberatan WP. Selain itu 

juga menggunakan kemajuan teknologi terbaru diantaranya e-filling, e-payment, 

e-registration, dan e-councelling yang diharapkan meningkatkan mekanisme 

kontrol yang lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem 

bagi wajib pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan 

bantuan account representative;certainly yaitu terdapat kepastian dalam 

melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan 

di kanwil serta pelayanan di KPP. 

2.2.2.2 Dimensi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:166), penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi 

administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern berikut ini: 

1. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan 

pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi 

kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di 
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antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Sebagai wujud 

pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan, struktur 

organisasi yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

443/KMK.01/2001 disusun menurut jenis pajak, di mana Pajak Penghasilan 

(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya 

(PPN/PTLL) dilayani KPP, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilayani Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dengan diterapkannya 

sistem administarasi perpajakan modern, struktur organisasi dirancang 

dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas 

antara Kanwil dan KPP, di mana KPP bertanggung jawab melaksanakan 

fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan 

Kanwil bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan 

oprasional KPP, keberatan dan banding, serta penyidikan. 

2. Prosedur organisasi, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, 

pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier, 

pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas 

organisasi yang dilakukan secara teratur. Prosedur organisasi mencakup: 

a) Pelayanan satu pintu melalui Account Representative. Penunjukan 

Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani 

dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa wajib pajak dengan 

mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi 

persinggungan antara Wajib Pajak  dengan petugas pajak yang 
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kemungkinan dapat menimbulkan ekses negatif, Account Representative 

juga menangani permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak, 

pemindahbukuan setoran pajak (Pbk), ruling dan penerbitan produk 

hukum. 

b) Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan standar waktu 

dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Kegiatan yang harrus 

dilakukan antara lain (i) menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan 

(SPT), (ii) memepercepat proses penyelsaian keberatan dan banding atas 

produk pajak, (iii) pengukuhan Wajib Pajak patuh untuk mempercepat 

permohonan restitusi, (iv) meninjau kriteria Wajib Pajak patuh untuk 

mngurangi permohonan restitusi, (v) meninjau kembali kewajiban 

pemeriksaan atas setiap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) dan 

mempercepat restitusi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) yang 

beresiko rendah, (vi) pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak, antara lain: 

i. SAPT terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur 

administrasi yang telah diatur dalam case management dan work 

flow system didukung e-system terutama e-payment, e-SPT, dan e-

filling yang membantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses 

perekamana data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak. 
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ii. Otomatisasi proses pemeriksaan dengan bantuan workflow 

management dalam SAPT membantu menghindari duplikasi data, 

kesalahan pencatatan dan pengawasan prosedural pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan didukung juga 

dengan aplikasi Audit Command Languange (ACL) 

iii. Pembangunan bank data dalam konsep masterplan secara nasional 

dan kerjasama pertukaran data dengan instansi lain mewujudkan 

transparansi data 

iv. Otomatisasi penagihan pajak melalui SAPT sehingga prosedur 

pengawasan dan administrasi tunggakan pajak dapat selalu 

dilakukan. Pelaksanaan penagihan dilakukan jurusita pajak dengan 

metode hard dan soft collection, di mana soft collection dapat 

dilakukan dengan bantuan Account Representative.

v. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi. 

vi. Penggunaan teknologi informasi dan e-system lainnya: dalam 

menjalankan administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan 

dikembangkan aplikasi seperti e-registration, e-councelling, 

Complaint Center, Help desk, Call Center, Touch Screen yang 

didukung Knowledge Base yang berisi Frequently Asked Question

(FAQ), SMS tax, dan saluran komunikasi dan penyuluhan yang 

lebih intensif melalui berbagai sarana seperti telepon, e-mail, portal 

website, pencatatan dan penyimpanan dokumen yang lebih dapat 

diandalkan menggunakan Sistem Manajemen Arsip Terpadu 
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(SMART), dukungan peralatan perkantoran yang modern, lengkap, 

di mana tiap pegawai dilengkapi personal computer dan akses 

informasi yang lebih cepat, baik dalam lingkungan intern maupun 

kepada Wajib Pajak di mana setiap kaliterdapat perubahan 

ketentuan menyangkut Wajib Pajak akan segera dikonsolidasikan 

secara internal, diinterpretasikan dan selanjutnya segera 

diinformasikan kepada Wajib Pajak. 

3. Strategi organisasi. Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap 

pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, 

faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga 

tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi 

berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang 

bermakna. Strategi organisasi mencakup: 

a) Kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye dan sosialiasi 

perpajakan sebagai bagian dari good governance framework melalui 

berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga 

melalui media massa, portal website, serta pemasangan billboard di 

tempat-tempat strategis dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai 

information service dan public relation.

b) Simplifikasi administrasi perpajakan. Dukungan teknologi informasi 

yang mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan di mana basis 

data dikembangkan dalam jaringan online memungkinkan kecepatan 

akses informasi dan juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan 
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(SPT) dan pembayaran pajak secara online yang bisa mengurangi 

administrative cost dan compliance cost.

c) Intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: 

i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang 

tingkat kepatuhannya masih rendah dan/ atau potensi 

perpajakanya masih dapat digali; 

ii. Meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan untuk memberikan detterent effect yang positif; 

iii. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan 

rekening Wajib Pajak/ penanggung pajak, pencegahan dan 

penyanderaan. 

d) Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan 

pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang 

metode dan teknik pelayanan prima; membangun sistem komunikasi 

yang efektif untuk mendapatkan umpan balik. 

e) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi 

sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern. 

f) Meninjau ulang pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, 

pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin dan kunjungan 

rutin untuk mendapatkan umpan balik. Penyempurnaan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan 
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menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, 

pembentukan unit pengukuran kerja. 

g) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi 

sehubungan dengan pembentukan gambaran/ sifat pokok skema 

kompensasi baru berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi 

pegawai pajak. 

4. Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem 

penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi 

dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi 

mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Beberapa 

kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu: 

a) Program penerapan pemerintah yang bersih dan berwibawa (good 

governance). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good 

governance) dicirikan oleh adanya Kode Etik Pegawai Direktorat 

Jendral Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 

222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Keptusan Menteri Keuangan Nomor 

382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002, adanya Komite Kode 

Etik Direktorat Jendral Pajak berdasarkan keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002, adanya 

divisi perpajakan dan bea cukai pada Komite Ombudsman Nasional, 

adanya kerja sama dengan Inspektorat Jendral Departemen Keuangan 

dan konsolidasi internal. 
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b) Menerapkan Kode Etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jendral 

Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan efektifitas 

pengawasan oleh Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dan 

kerjasama dengan komisi Ombudsman Nasional. 

c) Fasilitas perkantoran modern. Perkantoran modern dengan 

keseluruhan oprasi berbasi teknologi dengan pengadaan sarana dan 

prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya 

modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. 

2.3 Kepatuhan Perpajakan 

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu 

kepatuhan terhdap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib 

terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang 

bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua 

sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari 

sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri. 

Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih 

akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara 

penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan 

dari masing-masing sektor perpajakan. 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 
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tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. 

Safri Nurmantu (2006:148), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah 

“suatu keadaan diman wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. 

Menurut Ony (2008:69), tentang pengertian kepatuhan yaitu: 

“kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 
melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib 
pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 

Sedangkan menurut  Djoko (2004:7), tentang definisi kepatuha perpajakan 

yaitu: 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 
hak perpajakannya”. 

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Ony (2008:70), yakni: 

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang- undang perpajakan. 

2. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif memenuhi semua ketentual material perpajakan, yakni 

sesuai sisi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material 

dapat me,liputi kepatuhan formal. 

Menurut Ony (2008:70), tentang masalah kepatuhan wajib pajak yaitu: 

“ masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, 
baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib 
pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 
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tindakan peghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. 
Yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak 
negara akan berkurang”.. 

 Ismanwan (2001:82), mengemukakan prinsip administrasi pajak diterima 

secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan 

sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung self assessment di 

mana wajib pajak bertanggung jawab  menetapkan sendiri kewajiban pajaknya di 

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak 

tersebut. 

 Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh D. Nowak sebagai “suatu 

iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin 

dalam situasi (Devano, 2010:110) sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-

elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci 

(Ismawan,2001:83) tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. 

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib pajak. 

c. Program pemantauan kepatuhan dan virifikasi yang efektif. 

d. Penetapan law enforcement secara tegas dan adil. 
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Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua ketentuan maaterial perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan 

jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi 

kepatuhan formal. 

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib 

pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam dua tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

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

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun pajak terakhir  menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 28 Tahun 2007 KUP pasal 28, dan 

dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi 

pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yanag terutang 

paling banyak 5%. 

e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 
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pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form 

report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam 

hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan 

publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d 

di atas. 

Berdasarkan pengertian diatas, kepatuhan mengandung unsur sebagai 

berikut: 

a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek 

pajak. 

b. Adanya sikap setuju dari subyek. 

c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap 

yang telah dimilikinya 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendatarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan. 
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2.4 Pengusaha Kena Pajak 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak 

berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha 

Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha 

kecil yang memilih untuk dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (Waluyo, 

2005:49). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya berjudul “Moralitas pajak, Budaya pajak dan 

Kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying”, dimana periode 

penelitian tersebut dilakukan pada bulan Januari 2009, sampai dengan bulan Juni 

Tahun 2009 Oleh Dr. Widi Widodo. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah pengaruh 

aspek moralitas dan budaya terhadap Kepatuhan Pajak, sedangkan yang 

menjadi objek penulis saat ini adalah aspek pengaruh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2. Dalam penelitian sebelumnya terdapat 2 (dua) variabel X dan 2 (dua) 

variabel Y, dimana variabel X1 adalah Moralitas pajak, variabel X2 adalah 

budaya pajak dan variabel Y1 Kepatuhan Pajak Formal, serta variabel Y2 

adalah Kepatuhan Pajak Maateriil. Sedangkan dalam penelitian sekarang, 
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penulis mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi peprpajakan, 

terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari 

berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi 

perpajakan jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem 

administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan 

kinerjanya, baik secara individu, kolompok, maupun kelembagaan agar lebih 

efisien, ekonomis dan cepat. 

Menurut Chaizi Nasucha (2005:9), dimensi dari sistem administrasi 

perpajakan modern meliputi : modernisasi struktur organisasi, modernisasi 

prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya 

organisasi. Sistem administrasi perpajakan modern selain dapat meningkatkan 

keprcayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak juga 

diharapkan menigkatnya kepatuhan pajak. 

Menurut Safri Nurmantu (2005:149), kepatuhan perpajakan didefinisikan 

sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”, Chaizi Nasucha (2005:45), 

menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan 

Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk mengembalikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
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Pada hakekatnya kondisi sistem administrasi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak, langkah-

langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib 

Pajak, karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi satu variabel yang 

berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. 

Carlos Silvani (2007), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Tax 

Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia” (2007:07), 

menyimpulkan bahwa untuk kasus Indonesia, pengaruh reformasi ini terlihat 

sangat jelas dari peningkatan pendapatan pajak negara yang signifikan sejak 

dilakukannya reformasi. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi perpajakan 

berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Marcus Taufan Sofyan (2005), yang 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

penerapan sistem administrasi perpajakan modern dari dimensi modernisasi 

struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi 

organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil penelitian Sofyan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chaizi Nasucha (2005), yang menyimpulkan bahwa: (1) reformasi administrasi 

perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas Organisasi 

Direktorat Jendral Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong 

kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh 
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besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian 

dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-

sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak.  

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut di atas dapat 

digambarkan hubungan antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan 

terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak . 

Gambar 2.1 

Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Tingkat Kepatuhan Pengusaha 
Kena Pajak 

1. Struktur organisasi 

2. Prosedur Organisasi 

3. Strategi Organisasi 

4. Budaya Organisasi 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadi, maka dapat 

dikemukakan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu, 

sebagai berikut: 

Ho : Modernisasi Adininistrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Karees. 

Ha: Modernisasi Adininistrasi Perpajakan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Karees. 


