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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Risiko

Risiko merupakan bagian yang melekat pada setiap objek, baik objek tersebut

dalam keadaan melakukan aktivitas maupun tidak melakukan aktivitas sama sekali.

Menurut Redja (2008), tidak ada suatu definisi umum mengenai risiko, karena

terdapat beberapa definisi tentang konsep risiko yang diinterpetasikan oleh berbagai

profesi. The International Standard Organization (dalam ISO Guide 73:2009 Risk

Management – Vocabulary) menjelaskan risiko sebagai dampak yang ditimbulkan

dari ketidakpastian dalam upaya mencapai objektif. Risiko sering ditandai dengan

kejadian yang berpotensi muncul dan konsekuensi yang ditimbulkan , atau kombinasi

dari keduanya. Risiko juga sering digambarkan sebagai kombinasi dari konsekuensi

atas suatu kejadian (termasuk perubahan dalam suatu kondisi) dan kemungkinan yang

berhubungan dengan suatu kejadian. Risiko dapat berdampak negatif terhadap tujuan

perusahaan, dan lebih jauh dapat menimbulkan terjadinya kerugian atau ancaman

bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut The Internal Auditors (The Role of Internal Auditing in Enterprise-

Wide Risk Management, 2004) mendefinisikan risiko sebagai berikut :
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“Risk is the probability that an event or action , or inaction, may adversely

effect the organization or activity under review.”

Risiko adalah kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian, atau akibat yang

mungkin memberikan dampak terhadap organisasi atau aktivitas yang di review.

Dampak atas risiko tersebut senantiasa mengarah pada suatu kerugian atau hal-hal

buruk yang tidak diinginkan oleh perusahaan, yang pada akhirnya dampak tersebut

akan berimbas pada terganggunya pencapaian tujuan perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menjelaskan bahwa

risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Selim dan McNamee (dikutip oleh Sarens, 2007) mendefinisikan risiko

sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk menunjukkan dampak dari

ketidakpastian mengenai suatu kejadian dan atau hasil yang ditimbulkan dari kejadian

tersebut yang memungkinkan terjadinya efek materialitas pada sasaran organisasi.

Vaughan (1996) menyebutkan bahwa risiko merupakan kemungkinan

kerugian, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan dan

probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Dengan demikian risiko

sebisa mungkin dihindari sedini mungkin, meskipun risiko yang terjadi mungkin

disebabkan oleh aktivitas pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan Work Book Level 1 Global Association of Risk Professionals

(Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 2005:A4), risiko didefinisikan sebagai “chance
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of bad outcome” atau suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan

yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola dengan

baik.

Pada dasarnya, definisi risiko mengarah pada suatu ketidakpastian atas

terjadinya peristiwa dalam periode waktu tertentu. Peristiwa tersebut menyebabkan

suatu kerugian baik kerugian kecil yang tidak berarti, maupun kerugian besar yang

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi.

Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi

oleh organisasi dengan kemungkinan yang merugikan. Sehingga dapat dikatakan

bahwa selama perusahaan mengalami kerugian walau sekecil apapun, hal tersebut

dianggap risiko.

2.1.1.1 Manajemen Risiko

Dalam pencapaian tujuannya, setiap perusahaan pasti dihadapkan pada

kejadian-kejadian tidak terduga pada setiap level aktivitas. Manajemen risiko

diharapkan mampu memberikan jaminan dalam menyediakan perlindungan dari

risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses organisasi.

Risiko merupakan hal yang melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan dan

apabila tidak diantisipasi sejak awal dalam perencanaan pengelolaan risiko maka

dapat berdampak fatal. Salah satu cara untuk mengelola risiko tersebut adalah dengan
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membuat dan mengimplementasikan suatu manajemen risiko. Oleh karena itu,

manajemen risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses

organisasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menjelaskan bahwa

manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari

kegiatan usaha. Redja (2008) mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang

mengidentifikasi eksposur kerugian yang dihadapi oleh 14 organisasi dan memilih

teknik yang paling sesuai dalam memperlakukan eksposur tersebut.

Menurut The Essential Handbook of Internal Auditing, K.H Spencer Pickett

(2005), “risk management is a dinamyc process for taking all reasonable steps to find

out and deal with risks that impact our objectives.”

Ditekankan bahwa manajemen risiko bukanlah suatu proses yang statis,

melainkan suatu proses yang dinamis mengikuti perkembangan untuk menghadapi

setiap risiko yang terjadi yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dengan kata lain,

selama aktivitas berlangsung maka aktivitas manajemen risiko juga senantiasa

berlangsung.

Pada pelaksanaannya, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan

terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.

Manajemen risiko juga dapat dikatakan sebagai rangkaian aktivitas manusia
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mengenai penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi

risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya yang

tersedia.

Strategi dalam mitigasi risiko yang dapat diambil antara lain adalah

memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif

risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Penentuan

strategi yang akan diambil dalam mitigasi risiko merupakan keputusan manajemen

dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Manajemen risiko tradisional hanya berfokus pada risiko-risiko yang timbul

oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta

tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang

dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Dilihat dari definisi manajemen risiko sendiri, berarti sasaran manajemen

risiko harus konsisten dengan tujuan umum perusahaan. Menurut Mehr dan Hedges

dikutip Darmawi (2006:15-16) dijelaskan bahwa :

“Tujuan umum perusahaan adalah profit atau layanan yang efisien, good
citizenship, dan kepuasan pribadi. Sasaran atau tujuan manajemen risiko yang
dianggap konsisten dengan tujuan umum perusahaan dibagi menjadi dua
yaitu, sasaran yang akan dicapai sesudah terjadinya suatu kerugian (Post-loss
Objectives) dan sasaran yang harus dicapai sebelum terjadinya kerugian (Pre-
loss Objectives).”

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang

berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang
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dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang

disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain

pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala upaya yang tersedia bagi manusia,

khususnya bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi).

Sasaran manajemen risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Post-loss Objectives

1. Survival

2. Kelanjutan operasi perusahaan

3. Stabilitas laba

4. Pertumbuhan

5. Good Citizenship dan tanggapan baik dari public

b. Pre-loss Objectives

1. Ekonomi

2. Pencegahan ketegangan syaraf dan kesusahan

3. Good Citizenship dan tanggapan baik dari publik

Selanjutnya menurut Brink (2001), proses manajemen risiko yang efektif

terdiri dari enam tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko

2. Analisis risiko

3. Penilaian risiko
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4. Tindakan atas risiko

5. Monitoring dan review

6. Komunikasi dan konsultasi

Menurut Enterprise Risk Management – Intergrated Framework (COSO,

2004) manajemen risiko sangat penting karena :

- Setiap entitas baik yang berorientasi profit atau non profit bertujuan untuk

mendapatkan value dari para pemangku kepentingan perusahaan.

- Value dihasilkan, dipertahankan, atau terkikis oleh keputusan yang dihasilkan

oleh manajemen di setiap level aktivitas, mulai dari perencanaan strategi

sampai operasional harian perusahaan.

Beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen

risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko

dalam setiap kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh satu unit atau bagian

manajemen risiko, atau satu satuan kerja (committee) manajemen risiko yang dalam

pencapaian sasarannya harus disesuaikan dengan tujuan umum perusahaan.

2.1.1.2 Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dunia bisnis terhadap standar umum

mengenai manajemen risiko, maka pada tahun 2009 The International Standard

Organization (ISO) mengeluarkan ISO 31000. Hal tersebut bertujuan untuk

menghindari kerancuan dari berbagai macam istilah dan definisi dari berbagai standar
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manajemen risiko yang telah dikeluarkan oleh berbagai negara sebelumnya. Struktur

ISO 31000 terdiri dari prinsip pengelolaan risiko, kerangka kerja pengelolaan risiko,

dan proses pengelolaan risiko.

Dalam ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary dijelaskan bahwa

manajemen risiko adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan

dan mengendalikan risiko. Dalam standar internasional ini, manajemen risiko

merupakan arsitektur untuk mengelola risiko secara sistematis, yang terdiri dari

prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko. Sedangkan istilah

pengelolaan risiko digunakan untuk menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut

dijalankan dalam risiko tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip, kerangka

kerja, dan proses untuk mengelola risiko dalam membentuk manajemen risiko

dijelaskan dalam Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Manajemen Risiko

PRINSIP KERANGKA
KERJA

PROSES
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2.1.1.3 Dimensi Penerapan Manajemen Risiko

Darmawi (2006:44-45) menjelaskan bahwa, dimensi yang harus diukur dalam

mengukur risiko yaitu :

1. Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi.

2. Keparahan dari kerugian itu.

Manajemen risiko mempunyai langkah-langkah atau prosedur yang harus

diikuti agar pelaksanaan manajemen risiko pada perusahaan dapat berjalan baik dan

memberikan manfaat. Menurut Darmawi (2006:32-33), tahap-tahap dalam proses

manajemen risiko adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendiagnosa risiko (mengenal berbagai risiko yang
sedang dihadapi).

2. Mengukur risiko, menganalisis, dan mengevaluasi dalan ukuran frekuensi,
keparahan, dan variabilitasnya.

3. Mengevaluasi alternatif dan memilih teknik atau metode yang terbaik
untuk menangani risiko.

4. Menerapkan program manajemen risiko.

Selanjutnya, manajer harus pintar dalam menentukan metode penanganan

risiko mana yang harus digunakan, agar dapat menerapkan manajemen risiko dengan

baik pada perusahaan. Ada beberapa pendekatan dalam memilih metode penanganan

risiko. Menurut Darmawi (2006:125-151), ada dua pendekatan dalam memilih metode

penanganan risiko, yaitu :

1. Pendekatan kualitatif

2. Pendekatan kuantitatif
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Setelah menerapkan hal-hal tersebut, maka hal penting tang perlu diketahui

dan disadari adalah betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mengelola risikonya

dengan baik. Risiko perusahaan merupakan hal penting untuk ditangani karena akan

memberikan manfaat bagi perusahaan.

Menurut Kountur (2006:21-22), manfaat manajemen risiko adalah sebagai

berikut:

1. Dapat meningkatkan laba perusahaan.

2. Memungkinkan terhindar dari kebangkrutan yang disebabkan oleh peristiwa-

peristiwa luar biasa.

3. Memperlancar pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun manfaat-manfaat yang dapat disumbangkan oleh manajemen risiko

menurut Darmawi (2006:11) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko dapat meningkatkan laba perusahaan.
3. Manajemen risiko dapat menyumbang laba secara tidak langsung.
4. Ketenangan pikiran bagi manajer.
5. Meningkatkan public image.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam buku Diana

Sari (2013) adalah sebagai berikut:
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Prof. Dr. Djajaningrat

“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 timbal balik dari negara secara langsung.”

Anderson, W.H.

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang

dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang 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 ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.”

Berdasarksan 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.
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3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi
individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Reformasi Perpajakan

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama sekali pada

tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas

pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assessnent ke sistem Self

Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung

antara aparatur pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat

menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban

perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang medasar di segala aspek

perpajakan, melalui reformasi:

a. Moral, etika dan integritas aparatur pajak

b. Kebijakan perpajakan

c. Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak

d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparatur

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

menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan

program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-

ciri dasarnya suatu reformasi perpajakan sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi

yang berbeda dari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yakni :

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

2. Scope of 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 distribusi pendapatan
yang sudah ada, maka disebut distributionally neutral reform.

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

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

Malcolm Gillis juga berpesan bahwa reformasi perpajakan di negara berkembang

dapat berhasil apabila program  reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar
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dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi,

yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua yaitu mekanisme dan institusi yang

mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Struktur pajak terdiri

dari konfigurasi dari dasar pajak dan tarif pajak. Administrasi dan kepatuhan

perpajakan terdiri dari prosedur, peraturan yang mengatur penghitungan pajak,

pemungutan, pemeriksaan, sanksi, banding, dan data termasuk teknologi informasi,

struktur penghargaan pelayanan masyarakat, pengungkapan yang di perlukan dan

prinsip akuntansi perusahaan.

Adapun tujuan reformasi dibidang perpajakan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai sumber aliran

dana untuk mengisi kas negara.

2. Menekan terjadinya penyelundupan pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak.

3. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelanggaraan kewajiban

perpajakannya.

4. Menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility,

keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus

publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.

5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam

pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.
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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 sektor
primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena
secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas.

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.

2.1.2.3 Reformasi Ketentuan Peraturan Perpajakan

Salah satu reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi di bidang

peraturan perpajakan. Hasilnya berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden membawa perubahan pada

perpajakan di Indonesia. Pokok-pokok perubahan yang ada dalam Undang-Undang

pajak ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara

universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, serta peningkatan dan

optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem Self

Assessment. Amandemen ini merupakan satu langkah besar yang dilaksanakan guna

mendukung reformasi perpajakan yang sedang terjadi di Direktorat Jendral Pajak,

sehingga diharapkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang dapat

meningkatkan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela.
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Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan

keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

melalui proses panjang dan melibatkan stakeholder termasuk pengusaha yang

mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak.

Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas

kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupaikan poin-

poin dalam tax reform Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku

tanggal 1 Januari 2009.

2.1.2.4 Reformasi Struktur Organisasi

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern yang berorientasi

pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak

perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level

kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah

pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa),

dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Dengan demikian Wajib

Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah

perpajakannya.
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Pada tahun 2007 hingga 2008 dibentuk KPP Small Taxpayers Office (STO)

yang kemudian disebut KPP Pratama. KPP Pratama bertugas melayani Wajib Pajak

Badan menengah ke bawah dan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh,

PPN, PBB, dan BPHTB. Pelayanan perpajakannyapun sudah mulai satu atap (one

stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis PPh, PPN, PBB dan

BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP Wajib Pajak Besar dan

KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya

peleburan KPPBB ke KPP Pratama.

Dengan model KPP modern tersebut diharapkan Direktorat Jendral Pajak

dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan.

Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut Direktorat Jendal Pajak telah

menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan

infrasturktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya

diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari

sektor pajak.

2.1.2.5 Reformasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Program dan kegiatan reformasi perpajakan 2008 diwujudkan dalam

penerapan administrasi perpajakan modern dengan model KPP modern seperti

diuraikan di atas diharapkan Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan
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prima tersebut Direktorat Jendral Pajak telah menyiapkan pelayanan ekstra pada

setiap KPP Modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi

berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui

pembentukan Account Representative (AR) sebagai ujung tombok pelayanan dan

perantara antara Direktorat Jendral Pajak dengan  Wajib Pajak yang mengemban

tugas melayani setiap Wajib Pajak antara lain, (1) Membimbing atau menghimbau

wajib pajak dan memberikan konsultasi teknis perpajakan; (2) Memonitor

penyelesaian pemeriksaan pajak, proses keberatan, serta mengevaluasi hasil banding;

(3) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan menyusun profil wajib pajak; (4)

Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru; (5) Memonitor kepatuhan wajib

pajak melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu

(SAPT); (6) Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib

pajak; (7) Menganalisis kinerja wajib pajak; (8) Merekonsiliasi data wajib pajak

dalam rangka intensifikasi.

Dengan demikian setiap wajib pajak dapat menanyakan hak dan kewajiban

perpajakannya kepada setiap Account Representative di KPP Pratama yang telah

ditunjuk untuk masing-masing wajib pajak sesuai dengan wilayah kelurahan.

2.1.2.6 Reformasi Administrasi Perpajakan

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

administrasi adalah sebagai berikut :
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“Administrasi diartikan sebagai arahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan,
penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan
analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerja individual  dan kelompok dalam
menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja
akademis dan teoritis. Selanjutjnya, 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 menunjukkan 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)”.

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 di suatu 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:
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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 telah
meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

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

3. Penyelundupan pajak (tax evaders)
Penyelundup pajak (tax evaders) adalah wajib pajak yang melaporkan
pajak yang 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 wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan

ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama

dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan

biaya minimal.

Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi Nasucha

berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat-

syarat sebagai berikut: (1) komitmen politik yang berkelanjutan; (2) staf yang mampu

berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan

didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara;

(4) pendidikan dan pelatihan pegawai; (5) tersedia dana dan sumber daya lain yang

cukup.
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2.1.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Modernisasi administrasi merupakan perubahan yang dilakukan oleh

Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2002. Modernisasi ini juga merupakan bagian

dari blue print yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. (Indonesia Tax

Review, Vol. IV, Edisi 23.2007:2)

Dalam blue print tersebut terdapat tiga komponen penting yang harus diubah,

meliputi Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Administrasi Perpajakan.

Administrasi perpajakan modern 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.

Pengertian sistem administrasi perpajakan modern menurut Marcus Taufan

Sofyan (2005:53) adalah sebagai berikut:

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

Berdasarkan pengertian tersebut, sistem administrasi perpajakan modern

merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan

yang mengalami penyempurnaan ataupun perbaikan kinerjanya, baik secara individu,

kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien,

ekonomis, dan cepat.
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Menurut Guillermo Perry dan John Walley, di negara-negara berkembang

dimana sistem pajaknya kuat dan struktur pajak telah ditetapkan, reformasi

perpajakan mengacu pada usaha peningkatan administrasi perpajakan. Eke (2001)

seperti dikutip Chaizi Nasucha mengemukakan, bahwa:

“Isu keberhasilan reformasi administrasi perpajakan kedepan adalah kapasitas

administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan

secara efisien dan efektif.”

Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi,

struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya finansial dan insentif

yang cukup.

Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Liberti

Pandiangan (2008:8) adalah sebagai berikut:

Adapun tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk
menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang
tinggi;

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi
perpajakan yang tinggi; dan

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan perbaikan

untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat

kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat

produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Ciri khusus modernisasi sitem administrasi
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perpajakan yaitu perbaikan pelayanan melalui pembentukan account representative

dan complain center untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, juga

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

registration dan e-concelling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol

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

administrasi perpajakan bagi wajib pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan

lebih sederhana dengan bantuan account representative, yaitu terdapat kepastian

dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan

penyuluhan di kanwil serta pelayanan di KPP.

Administrasi perpajakan dituntut untuk bersifat dinamik sebagai upaya

peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas

administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi

(administrative cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost) serat menjadikan

administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak. Gunadi (2002:3)

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha

dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu

kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa

kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-

kecilnya.
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2.1.4 Dimensi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

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

administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi

administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi Sistem

Administrasi Perpajakan Modern berikut ini:

1. Struktur Organisasi

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa 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 diantara posisi administratif, dan jaringan

komunikasi formal.

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.

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.
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4. Budaya organisasi

Budaya organisasi didefiniskan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan

nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku

anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki

anggota organisasi.

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah

Direktorat Jendral Pajak menurut Hadi Poernomo (2004) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
1) Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

a) Program kampanye sadar dan peduli pajak
b) Program pengembangan pelayanan perpajakan

2) Memelihara (Maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
a) Program pengembangan pelayanan prima
b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

3) Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (Combatting Noncompliamce)
a) Program merevisi pengenaan sanksi
b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh
c) Program meningkatkan efektifitas pemeriksaan
d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
e) Program penyempurnaan ekstensifikasi
f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT

Masterplan
g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan
1) Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak

a) Program merevisi UU KUP
b) Program penerapan Good Corporate Governance
c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding
d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan

2) Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office (LTO)
atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar
a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada

LTO
b) Program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain

BUMN/BUMD
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c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat
Jendral Pajak Jakarta Khusus.

d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya
c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

a) Program reorganisasi Direktorat Jendral Pajak berdasarkan fungsi
dan kelompok wajib pajak

b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh
Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jendral Pajakw

c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber
Daya Manusia

d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
e) Program penyusan rencana kerja operasional.

Dijelaskan oleh Hadi Purnomo bahwa program dan kegiatan dalam

kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif

meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia.

Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan,

serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi dari pengenalan dan

penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran,

pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi

berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain.

Revisi Undang-Undang perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya, juga penerapan

praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)

dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua

lini dan tahapan operasional. Reformasi perangkat keras diupayakan pengadaan

sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya

modernisasi sistem administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Persiapan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesionalmerupakan program reformasi
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aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara

ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi,

kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan self capacity.

2. 2 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

modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara

individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Pada hakekatnya, manajemen risiko berperan dalam menunjang efektivitas

pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern, dimana langkah-langkah

perbaikan administrasi yang diterapkan diharapkan dapat mendukung tata kelola

administrasi perpajakan yang baik. (www.pajak.go.id)

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan dari berbagai aktivitas

perusahaan termasuk bidang perpajakan, tetapi risiko dapat dikelola dengan baik.

Pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui penerapan suatu manajemen risiko yang

membutuhkan komitmen dari manajemen puncak.

Kasus yang menyeret Dhana Widyatmika dan Gayus Tambunan sebagai aparatur

pajak memberikan dampak yang kurang baik dalam sistem administrasi perpajakan.

Dimana penyalahgunaan pajak yang dilakukan tersebut menimbulkan potensi risiko
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yang cukup signifikan terhadap tata kelola administrasi perpajakan yang merugikan

negara dan berbagai pihak lainnya.

Manajemen risiko merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak yang

terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko, salah satunya dengan

proses pengelolaan risiko terutama pada bidang administrasi perpajakan. Pada

umumnya, proses pengelolaan risiko merupakan serangkaian proses terstruktur dan

sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau

risiko yang akan timbul. Sehingga seragkaian proses pengelolaan risiko diharapkan

mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja aparatur pajak dan tata

kelola perusahaan yang baik.

Kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut:

GAMBAR 2.2

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

Peranan Fungsi

Manajemen Risiko

(X)

Efektivitas Pelaksanaan

Sistem Administrasi

Perpajakan Modern (Y)


