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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Perpajakan  

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak dalam buku Mohammad Zain (2007) yang dikemukakan 

oleh para ahli adalah: 

 Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2003) menjelaskan bahwa:  

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”.  

 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H (1997) dalam Dasar-dasar 

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa:  

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.” 

 

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & 

Brock Horace R (2005), menjelaskan bahwa:  
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“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar 

pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan”. 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 

bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib  kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat.” (Pasal 1:1) 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual  oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 
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2.1.2 Sistem Perpajakan 

Menurut Erly Suandy (2006) sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, 

yakni kebijakan perpajakan (tax policy), undang-undang pajak (tax law), dan 

administrasi perpajakan (tax administration). Sistem perpajakan merupakan 

metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh Wajib 

Pajak dapat mengalir ke kas negara, sedangkan sistem pemungutan pajak yang 

digunakan di Indonesia merupakan self assessment system. 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) ada tiga macam 

cara, yaitu: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerinta (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Witholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada    

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.3 Reformasi Perpajakan 

Menurut Diana Sari (2013), reformasi perpajakan di Indonesia telah 

dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau 

perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem 

Official Assesssment ke sistem Self Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan 

mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang 

sebelumnya dikhawatirkan  dapat menimbulkan praktik-praktik ilegal untuk 

menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan, melalui reformasi : 
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a. Moral, etika dan integritas Aparat 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 

Aparat Pajak 

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan, yaitu : 

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; 

b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-

Undang Perpajakan; dan 

c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. 

 

2.1.4 Sistem Administrasi Perpajakan 

Administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) merupakan “suatu 

proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam mencapai tujuan 

dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan 

kerjasama”. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain 

tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, 

pelaporan pajak dan penagihan pajak  

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012) salah satu indikator administrasi 

perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi 
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fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban 

Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari 

sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dilakukan efisien jika biaya yang 

harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien 

jika compliance cost-nya rendah. 

Suatu administrasi perpajakan dikatakan buruk jika administrasi pajak 

tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari 

sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem withholding) 

seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu 

memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya 

perusahaan bisnis atau para profesional. 

 

2.1.5 Reformasi Administrasi Perpajakan 

Menurut Chaizi Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan 

adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 

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

reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak 

disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi 

reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat 

terhadap peningkatan administrasi perpajakan.   
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Menurut Chaizi Nasucha (2004), empat dimensi reformasi administrasi 

perpajakan, yaitu: 

1. Struktur Organisasi 

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 di antara 

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. 

4. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan 

dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan 

perilaku anggota-anggota. Budaya organisasi mewakili persepsi umum 

yang dimiliki oleh anggota organisasi. 
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Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) tujuan dari reformasi administrasi 

perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara 

mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna 

mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi 

pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas 

pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam 

kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi 

pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi 

yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan 

globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, 

proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi 

pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara 

menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak. 

 

2.1.6 Sistem Modernisasi Perpajakan Indonesia 

Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang 

melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-

an, yakni menyangkut: 

a) Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan; 

b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus 

ditingkatkan; dan 

c) Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus 

ditingkatkan.  
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Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci 

yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen 

Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan good 

governance dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan 

tuntunan pelayanan yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Dengan 

demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan 

KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah 

dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta 

melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan 

konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing. 

Menurut Widodo dan Djefris (2008) modernisasi administrasi 

perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan keluarnya 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP 

Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers’ Office) yaitu KPP WP Besar I dan KPP 

WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak-

Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar di seluruh Indonesia dan 

melayani administrasi pajak PPh dan PPN  

Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 

modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

519/KMK.01/2003 jo.587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga 

berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan 

dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk 
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pembayar pajak menengah (Medium Taxpayers Office) yang kemudian disebut 

KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, 

telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayar pajak kecil (small taxpayers office), 

yang kemudian disebut KPP Pratama. 

Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan 

Account Representative (AR). AR adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam 

struktur organisasi modern DJP RI. AR berada pada seksi pengawasan dan 

konsultasi (Waskon). 

 

2.1.7 Dimensi Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Menurut Chaizi Nasucha (2004) penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi 

administrasi jangka menengah berikut ini diuraikan dalam dimensi-dimensi 

variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X), yaitu: 

a. Struktur Organisasi 

1) Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi 

Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan, dan 

pemeriksaan, struktur organisasi yang berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 disusun menurut 

jenis pajak, dimana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 

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

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
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Bangunan (BPHTB) dilayani Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (KPPBB), dengan diterapkannya sistem administrasi 

perpajakan modern struktur organisasi dirancang dengan 

paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang 

jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab 

melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan 

pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan 

fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan 

banding, serta penyidikan.  

2) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab, antara lain: 

Penunjukan Account Representative yang khusus melayani dan 

mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara 

langsung. Dengan pembagian tugas disesuaikan dengan kelompok 

usaha Wajib Pajak. Account Represetative memiliki pemahaman 

tentang bisnis dan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak. Account Representative bertanggungjawab untuk 

memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib 

Pajak secara efektif dan profesional, terutama mengenai Rekening 

Wajib Pajak (Taxpayers’ Account) untuk semua jenis pajak, 

kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan 

penegasan atas suatu peraturan (ruling), perubahan data identitas 

Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, 
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kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan 

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

b. Prosedur Organisasi 

1) Pelayanan satu pintu melalui AR 

Penunjukkan Account Representative yang bertanggungjawab 

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 kemungkinan dapat 

menimbulkan ekses negatif. Account Representative juga 

menangani permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak. 

Pemindahanbuku setoran pajak (Pbk), ruling dan penerbitan 

produk hukum. 

2) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar 

waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak 

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (i) menyederhanakan 

formulir Surat Pemberitahuan (SPT), (ii) mempercepat proses 

penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak, (iii) 

pengukuhan Wajib Pajak Patuh untuk mempercepat permohonan 

restitusi, (iv) meninjau kriteria Wajib Pajak Pungut untuk 

mengurangi permohonan restitusi, (v) meninjau kembali 

kewajiban pemeriksaan atas setiap Surat Pemberitahuan Lebih 

Bayar (SPT LB) dan mempercepat restitusi Surat Pemberitahuan 
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Lebih Bayar (SPT LB) yang beresiko rendah, (vi) pemusatan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

3) 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 perekaman data administrasi pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak.  

ii. Otomatisasi proses pemeriksaan dengan bantuan work flow 

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 
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jurusita pajak dengan metode hard dan soft collection, 

dimana 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 (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 kali terdapat perubahan ketentuan menyangkut Wajib 

Pajak akan segera dikonsolidasikan secara internal, 

diinterpretasikan dan selanjutnya segera diinformasikan 

kepada Wajib Pajak.  
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c. Strategi organisasi 

1) Kampanye sadar dan peduli pajak 

Kampanye dan sosialisasi 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 strategi dan 

meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service 

dan public relation. 

2) Simplifikasi administrasi perpajakan 

Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan 

dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan 

online memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga 

pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran 

pajak secara online mengurangi administrative cost dan 

compliance cost. 

3) Intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: 

i. melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu 

yang tingkat kepatuhannya masih rendah dan/atau potensi 

perpajakannya masih dapat digali; 

ii. meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan untuk memberikan detterent effect yang positif; 
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iii. melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan 

rekening Wajib Pajak Penanggung Pajak, pencegahan dan 

penyanderaan; 

4) 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 

feedback. 

5) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi 

sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern. 

6) Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, 

pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin dan 

kunjungan rutin untuk mendapatkan feedback. 

Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja 

administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan 

pembentukan gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru berupa 

Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi pegawai pajak; 

a. Budaya Organisasi 

Beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu: 

1) Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

(good governance) 
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Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) 

dicirikan oleh adanya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

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

terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

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

Etik Direktorat Jenderal 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 Jenderal Departemen 

Keuangan dan konsolidasi internal. 

i. Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan 

efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen 

Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional; 

ii. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

profesional, antaralain melalui pelaksanaan fit and proper test 

secara ketat, penempatan pegawai yangdisesuaikan dengan 

kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan 

dan pogram pengembangan self capacity, reward and 

punishment, reformasi moral dan etika; 

2) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada 

Pegawai Pajak 
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Pemberian TKT selain tunjangan lain yang telah diberikan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

269/KMK.03/2004 tanggal 31 Mei 2004. Besarnya TKT 

dibedakan berdasarkan golongan/eselon untuk TKT Pelaksana 

dan Pejabat Struktural sedangkan TKT Pejabat Fungsional 

dibedakan untuk Pemeriksa Pajak Ahli dan Pemeriksa Pajak 

Terampil. 

3) Fasilitas Perkantoran modern 

Perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis 

teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang 

memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi 

administrasi perpajakan di seluruh indonesia. 

 

2.1.8 Kepatuhan 

2.1.8.1 Definisi Kepatuhan 

Dalam hal perpajakan yang dimaksud Wajib Pajak Patuh memiliki arti 

dan kriteria. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila menyampaikan (membayar 

dan melapor) SPT tepat waktu dan juga SPT yang disampaikan benar penulisan 

maupun perhitungannya serta lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan.  

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam 

Mohammad Zain (2007) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 
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 Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

 Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

 Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, 

bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah: 

 Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 

2 tahun terakhir 

 Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak 

 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 

 Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 

terutang paling banyak 5% 

 Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit 

oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengn pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal 
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Berlakunya sistem self assessment di Indonesia menunjang besarnya 

peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor 

pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban 

untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem self assessment adalah 

kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan 

(compulsary compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib 

Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan 

perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan 

yang baik dan cepat dari wajib pajak. 

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama 

dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, 

karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi sebagai 

kriteria Wajib Pajak patuh sekalipun memberikan kontribusi besar pada negara. 

 

2.1.8.2 Jenis-Jenis Kepatuhan  

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
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Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material 

dapat melalui kepatuhan formal. 

 

2.1.8.3 Theory of Planned Behavior 

Teori yang menjadi melandasi penelitian ini adalah Theory of Planned 

Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat 

menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk 

berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) 

behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 

evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), (2) 

normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to 

comply), dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hal-

hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari 

dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, behavioral beliefs 

menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, normative beliefs 

menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau 
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norma subyektif (subyektif norm)  dan control beliefs menimbulkan perceived 

behavioral control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002).   

Gambar 2.1 

Kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ajzen (2006) 

Ajzen (2006) juga menyatakan bahwa semakin positif sikap terhadap 

perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan 

seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku 

tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan 

(actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu 

muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan 

dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan 

tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga 
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dengan cepat akan mempengaruhi perceived behavioral control individu 

tersebut. Perceived behavioral control yang telah berubah akan mempengaruhi 

perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian “Pengaruh 

Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

(Studi Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)” 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Terdahulu 
Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan 

dengan Penelitian 

Terdahulu 

Dhiena Kartika 

Fitri (2013) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Administrasi 

Perpajakan Terhadap 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Modernisasi 

Administrasi 

Perpajakan 

mempunyai 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan 

wajib pajak di 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Bandung Cicadas 

Menggunakan 

indikator yang 

berbeda yaitu pada 

modernisasi 

administrasi 

perpajakan 

menggunakan 

dimensi struktur 

organisasi, 

prosedur 

organisasi, strategi 

organisasi dan 

budaya organisasi. 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

menggunakan 

Theory Planned of 

Behavior yaitu 

behavioral beliefs, 

normative beliefs, 

Marcus Taufan 

Sofyan (2005) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Administrasi 

Perpajakan Modern 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Di Lingkungan 

Sistem 

administrasi 

perpajakan modern 

mempunyai 

pengaruh besar 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak pada 

KPP di lingkungan 

Kanwil 

Direktorat Jenderal 
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Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal 

Pajak 

Wajib Pajak Besar 

Pajak Wajib Pajak 

Besar 

dan control beliefs. 

Sri Rahayu dan Ita 

Salsalina Lingga 

(2009) 

 Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi  

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan  

Wajib Pajak  

(Survei atas Wajib 

Pajak Badan pada 

KPP Pratama 

Bandung ”X”) 

Sistem 

administrasi 

perpajakan modern 

tidak memiliki 

pengaruh 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Lasnofa Fasmi dan 

Fauzan Misra 

(2013) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan 

Pengusaha Kena 

Pajak Di Kantor 

Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama 

Padang 

Modernisasi 

Perpajakan 

Mempunyai 

Pengaruh 

Signifikan 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan 

Pengusaha Kena 

Pajak 

 

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

2.3.1  Kerangka Pemikiran 

Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

efisien, profesional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. 

Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau 

reformasi administrasi perpajakan yang modern. Unsur program modernisasi ini 
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adalah good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi 

yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan 

prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak 

(www.pajak.go.id). 

Sistem administrasi perpajakan modern selain dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak 

juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Gunadi 

(2004), administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan 

masalah-masalah berikut ini : 

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unrestered taxpayers) 

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT 

3. Penyelundup pajak (tax evaders) 

4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers) 

Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan perubahan 

dibidang: 1) struktur organisasi yang berkaitan dengan pembenahan berdasarkan 

fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan dan konsultasi yang 

dapat memudahkan penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak agar 

tidak kaku, 2) prosedur organisasi ditandai dengan adanya Account 

Representative yang tugasnya melayani Wajib Pajak dengan memberikan 

konsultasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya, 3) strategi 

organisasi dalam praktiknya sistem pelaporan pajak secara elektronik, 

pembayaran secara online dan adanya complaint centre yang memberikan Wajib 
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Pajak apabila ada keluhan dan keberatan tentang pajak, 4) budaya organisasi 

yang menerapkan kode etik pegawai pajak dalam memberikan pelayanan yang 

prima dan menerapkan sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku saat ini.  

Pengukuran efisiensi dan efektivitas 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. Kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan. Langkah-langkah perbaikan administrasi ini diharapkan dapat 

mendorong kepatuhan Wajib Pajak. 

Patuh atau tidaknya seorang Wajib Pajak bisa dinilai dari sikap dan niat 

berperilaku  untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Apabila niat dalam diri 

tidak timbul keinginan untuk melakukan maka tidak akan muncul sikap untuk 

mencerminkan kepatuhan perpajakan.  

Teori untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu Theory of 

Planned Behavior (TPB) diukur dari niat untuk berperilaku yang muncul karena 

ditentukan oleh 3 faktor yaitu (1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu 

akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) normative 

beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk 

memenuhi harapan tersebut, dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang 
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Reformasi Perpajakan 

Reformasi Administrasi 

Perpajakan 

Modernisasi Administrasi Perpajakan 

(X): 

 Struktur organisasi 

 Prosedur organisasi 

 Strategi organisasi 

 Budaya organisasi 

 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y): 

 Behavioral beliefs 

 Normative beliefs 

 Control beliefs 

 fs 

keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. 

Dengan adanya niat untuk mematuhi kepatuhan pajak maka modernisasi 

administrasi perpajakan yang sudah berjalan akan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak Badan. 

Penerapan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern yang dilakukan oleh aparatur pajak maka 

semakin banyak Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

Karena kepatuhan berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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2.3.2 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut : 

H0: Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 

Ha: Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang  signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 


