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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Landasan Teori 

2.1.1    Definisi Pengaruh 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), pengertian pengaruh 

yaitu: 

    “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau 

benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

 

2.1.2    Definisi Administrasi 

    Menurut Yeremias T. Keban (2004), pengertian administrasi yaitu : 

    “Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, 

implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, 

kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan 

kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang 

kerja akademis dan teoritis”. 

 

    Administrasi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang 

digerakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan 

material melalui kordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut menunjukan beberapa 

batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa 

administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan 

dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif dan 

sebagainya. 
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2.1.3    Definisi Modernisasi 

    Menurut Soerjono Soekanto (2006), pengertian modernisasi yaitu: 

    “Suatu bentuk dari perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan 

sosial yang terarah (directed change) dan didasarkan suatu perencanaan (social 

planning)”. 

 

2.1.4    Sistem Perpajakan 

    Menurut R. Mansury (2006), sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur 

berikut yaitu: 

2.1.4.1    Kebijakan Pajak (Tax Policies) 

    Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan 

fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, 

kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak 

dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu pengertian kebijakan fiskal dalam 

arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penetuan apa yang akan 

dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang 

dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan 

bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. 

    Dengan demikiran berdasarkan definisi di atas, kebijakan penurunan 

tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) 

atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (UMR) 

serta kebijakan pemerintah untuk menanggung PPh atas penghasilan pekerja 



3 

 

 

sampai dengan sebesar satu juta rupiah merupakan contoh kebijakan fiskal dalam 

arti luas. 

 Sementara itu, contoh kebijakan fiskal dalam arti sempit, misalnya 

ketentuan mengenai diperbolehkan penggunaan norma perhitungan penghasilan 

neto atau yang dalam literatur disebut sebagai presumptive atau deemed profit. 

 

2.1.4.2    Undang-Undang Pajak 

    Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi 

kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkanya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, 

hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-

hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang 

berkewajiban membayar pajak. 

    R. Mansury (2006), mendefinisikan hukum pajak sebagai: 

    “Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk 

mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat 

dengan melalui kas negara.” 

    Menurut lingkungannya, hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik, selain dari hukum tata negara, hukum administratif dan hukum publik, 

tetapi memliki hubungan paling erat dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Hukum Pajak banyak menggunakan istilah hukum perdata 
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2. Peristiwa-peristiwa dalam hukum perdata sering merupakan sasaran dan 

objek dari perpajakan. 

3. Hukum perdata merupakan hukum umum yang berlaku pula pada hukum 

pajak, kecuali hukum publik menentukan lain. 

4. Namun ada pula pihak yang berpendapat bahwa hukum pajak berdiri 

sendiri yaitu dengan alasan sebagai berikut: 

a. Hukum Pajak memiliki tugas yang bersifat lain dari hukum 

administratif pada umunya. 

b. Hukum Pajak dapat digunakan dan berfungsi sebagai sarana untuk 

pengembangan perekonomian negara. 

c. Hukum Pajak memiliki karakteristik yang bersifat spesifik dalam 

mekanisme kerja. 

d. Hukum Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak materil dan 

hukum pajak formal. Hukum pajak materil mengatur ketentuan-

ketentuan mengenai siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa 

yang dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja 

yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang terutang. 

 

2.1.5    Administrasi Perpajakan 

    Menurut ensiklopedia perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbatoruan 

(2006), administrasi perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau 

prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.  
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    Administrasi perpajakan dapat diartikan secara sempit (narrower sense) 

dan secara luas (wider sense). Dalam arti sempit, administrasi perpajakan 

merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor 

pajak maupun di tempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan 

dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, 

administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi 

perpajakan merupakan seperangkat unsur-unsur (subsistem), yaitu peraturan 

perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling 

berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajkan merupakan institusi yang 

mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan. 

 Menurut Charlos A. Silvani seperti di kutip Gunadi (2004), administrasi 

pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah : 

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) 

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan    

mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar 

sebagai wajib pajak walaupun yang bersangkutan sudah memenuhi 

ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu 

diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak padahal sebenarnya berpotensial untuk itu. 
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2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT), atau juga disebut stop filing taxpayers, 

misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui seba-

sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala 

yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah pemeriksa. 

3. Penyelundupan Pajak (Tax Evader) 

Penyelundupan Pajak yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil 

dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. 

Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan 

sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melapor sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari 

kejujuran wajib pajak. 

4. Penunggak Pajak (Delinquent Taxpayers) 

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 

pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan 

penagihan secara intensif. 

 Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-

masalah diatas secara efektif, maka administrasi perpajaknnya sudah dapat 

dikatakan baik sehingga Tax Ratio meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu 

administrasi perpajakan yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip 

manajemen modern yaitu, Planing, Organizing, Actuating dan Controling, 

terdapat kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan 
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Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang 

berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten. 

  Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam 

mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni, 

meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan melaksanakan ketentuan 

perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan 

biaya optimal. Dimana keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan 

selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak. 

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan 

masyarakat, administrasi pajak baru dianggap sehat. Gunadi (2004) menyatakan 

bahwa untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi 

perpajakan sebagi berikut : 

1. Administrasi perpajakan harus dapat mengamankan penerimaan negara. 

Kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar tersedianya barang 

dan jasa publik pembangunan secara merata dan berkesinambungan ke 

seluruh wilayah negara. 

2. Administrasi perpajakan harus berdasarkan aturan perpajakan yang sah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan transparan. Pelaksanaan 

yang sesuai dengan ketentuan dan transparan akan memberikan kejelasan 

dan kepastian hukum kepada masyarakat dan diharapkan dapat 
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memberikan iklim usaha dan investasi yang sehat. Selain itu, juga dapat 

mengurangi KKN, penyalahgunaan prosedur, wewenang dan jabatan. 

3. Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah 

dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan 

kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi 

kepentingan pribadi baik sosial, politik, maupun ekonomi. 

4. Administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi 

yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para 

pelaksana. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat 

mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat 

perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk itu, tampaknya sistem reward 

and punishment perlu di tegakan secara tegas dengan pembenahan 

lingkungan kepegawaiannya. 

5. Administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem 

perpajakan yang efektif dan efisien. Administrasi pajak umumnya disebut 

efektif apabila dapat meminimalisasi penghindaran, penyeludupan, 

pengemplangan, dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk 

“membobol” uang negara. 

6. Administrasi perpajakan harus mampu meningkatkan kepatuhan 

membayar pajak. Sesuai dengan sistem self assessment, kepatuhan ini 

meliputi kemauan dan kesadaran masyarakat untuk :  

a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

b. Menghitung jumlah pajak yang terutang 
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c. Memperhitungkan jumlah pajak yang terutang 

d. Membayar pajak yang terutang bedarasrkan jumlah sebenarnya dan 

tepat waktu 

e. Melapor dengan cara menyampaikan SPT dengan lengkap dan 

tepat waktu. 

7. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap 

pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar 

pajak. Memang sebaiknya sistem perpajakan haruslah berfokus pada 

tujuan fiskal (budget) dengan meminimalisasikan tujuan non fiskal. 

Pengenalan muatan non fiskal pada sistem perpajakan akan menambah 

kompleksitas administrasi perpajakan. 

8. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan kontribusi atas 

pertumbuhan demokrasi masyarakat. Di barat, selain dianggap sebagai 

biaya peradaban (cost of civilization), pengeluaran pajak merupakan biaya 

yang harus dibayar untuk kehidupan demokrasi. 

 

2.1.5.1    Fungsi dan Tujuan Administrasi Perpajakan 

    Di negara-negara berkembang dimana sistem pajaknya kuat dan struktur 

pajak telah ditetapkan, reformasi perpajakan mengacu pada usaha peningkatan 

modernisasi administrasi perpajakan, dimana isu keberhasilan reformasi 

administrasi pajak ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam 

mengimplementasikan srtuktur perpajakan secara efisien dan efektif. Hal ini 

meliputi perkembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, struktur 
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organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya finansial dan insentif yang 

cukup. 

Tujuan administrasi pajak menurut Chaizi Nasucha (2004) yaitu : 

1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak 

2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan 

maksimal dengan biaya yang optimal. 

 Efektifitas administrasi perpajakan bukanlah satu-satunya indikator 

kepatuhan pajak, di negara-negara yang memiliki derajat ketidak patuhan wajib 

pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang 

efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar pajak. 

 Menurut Gunadi (2004), administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik 

sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria 

fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru dapat meminimalisir biaya 

administrasi dan biaya kepatuhan serta menjadikan administrasi pajak sebagai 

bagian dari kebijakan. 

 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak 

diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Untuk itu dibutuhkan 

reformasi administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan 

yang berlaku dengan prinsip-prinsip Good Governance. 

 Target yang ingin dicapai dalam penerapan administrasi perpajakan yang 

didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas adalah 

terciptanya prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, 
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akuntabel, responsif, independen, dan adil. Hal ini pada gilirannya akan 

mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan 

masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas 

dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 

 Untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara 

khusus dapat distimulasi oleh :  

1. Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar. 

2. Peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil. 

3. Penggunaan jasa perbankan untuk memungut pajak, dll. 

 

2.1.6    Reformasi Perpajakan 

   Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif 

dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing 

tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), 

dan keadilan (fairness), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan 

kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. 

   Reformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelaksanaan tata 

organisasi dan tata kerja yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 

Departemen Keuangan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak juga dilakukan reformasi 

dengan menerapkan administrasi modern dengan memanfaatkan teknologi terkini, 

seperti on-line payment, e-filling, e-registration dan sistem informasi terpadu 
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sehingga transparansi pekerjaan, efisiensi pelaksanaan tugas, dan pelayanan ke 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

Menurut Liberty Pandiangan (2007), Sasaran dari reformasi perpajakan 

secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang 

pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: 

1. Bidang administrasi perpajakan, yakni melalui modernisasi perpajakan. 

2. Bidang peraturan dengan melakukan amandemen terhadap Undang-  

Undang Perpajakan. 

3. Bidang pengawasan, dengan melakukan pembangunan bank data 

perpajakan. 

Tujuan reformasi perpajakan adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (Taxpayer’s quality 

services) 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 penyelenggaraan 

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 adminisrtrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajib 

Pajak. 
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 Dua tugas utama reformasi perpajakan seperti yang dikemukakan oleh 

Chaizi Nasucha (2004) adalah : 

1. Mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai      

tingkat kepatuhan yang tinggi. 

2. Efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan 

koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan 

efektifitas digunakan ukuran-ukuran : 

a. Kepatuhan pajak sukarela. 

b. Prinsip-prinsip self assessment. 

c. Menyediakan informasi kepada wajib pajak. 

d. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan Surat Pemberitahunan (SPT) dan pembayaran. 

e. Peningkatan dalam control dan supervisi. 

f. Sanksi yang tepat. 

 

2.1.6.1    Reformasi Administrasi Perpajakan 

    Menurut Chaizi Nasucha (2004), pengertian reformasi administrasi 

perpajakan, yaitu: 

    “Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau 

perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”. 
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 Reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya 

administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat telah 

dilaksanakan sejak tahun 2002. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada 

prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan 

yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi 

sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu 

institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.  Salah satu tujuan 

pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan 

kinerja. Pada praktiknya, banyak keluhan masyrakat yang berhubungan dengan 

pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah. Kebanyakan dari masyarakat 

mengeluh atas lamanya waktu penyelesaian prosedur birokratis yang berbelit-

belit, dan penentuan biaya diluar biaya resmi yang dipungut. Direktorat jenderal 

pajak sebagai lembaga harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada 

Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (change program), 

penegakan hukum (law enforcement), dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik 

harus diprioritaskan agar adminstrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

 

2.1.7    Modernisasi Administrasi Perpajakan 

    Modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menciptakan 

kinerja lebih baik berdasarkan fungsi dan mengurangi interaksi petugas pajak 

dengan wajib pajak, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan. 



15 

 

 

 Menurut catatan Gunadi (2004), pemerintah telah beberapa kali 

melakukan reformasi terhadap institusi perpajakan. Pertama pada tahun 1989, 

reformasi dilakukan dengan perubahan nama dari kantor inspeksi pajak menjadi 

kantor pelayanan pajak. Ini berarti telah terjadi perubahan fungsi inspeksi menjadi 

fungsi pelayanan sehingga diharapkan membawa pengaruh psikologis bagi wajib 

pajak. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2002 dengan semua fungsi pelayanan 

dan pemeriksaan dilakukan dalam satu model. Reformasi ini ditandai dengan 

pembentukan kantor pelayanan pajak untuk wajib pajak besar. Terakhir, sejalan 

dengan dibentuknya sistem pepajakan modern, maka fungsi yang ada pada kantor 

pelayanan pajak berubah dari sistem per jenis pajak menjadi fungsi yang 

mengarah pada peningkatan pelayanan. 

 Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir 

dari reformasi perpajakan di Indonesia. Istilah ini baru muncul setelah di mulainya 

proses modernisasi administrasi perpajakan dengan didirikannya kantor pelayanan 

pajak besar pada awal 2002 (Gunadi, 2004). Dengan demikian sistem administrasi 

perpajakan modern termasuk konsep yang relatif baru dan belum banyak literatur 

yang membahas masalah tersebut. 

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), Modernisasi Administrasi Perpajakan 

yang dilakukan pada dasarnya meliputi: 

1. Perubahan Struktur Organisasi 

 Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi 

pada pelayanan dan pengawasan, adalah stuktur organisasi DJP perlu diubah, baik 

di level kantor pusat maupun di level kantor operasional, yaitu: 
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a. Job desciption Kantor Pusat. 

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan 

fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Untuk itu struktur 

KP DJP dibagi menjadi direktorat yang menangani day-to-day 

operation (1 sekretariat, 9 direktorat), direktorat yang menangani 

pengembangan/transformasi (3 direktorat), direktorat baru untuk 

menangani intelijen dan penyidikan perpajakan dan hubungan 

masyarakat, serta beberapa direktorat baru yang menangani penelitian 

perpajakan, kepatuhan internal, dan transfer pricing. 

b. Job description Kantor Operasional 

Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup 

datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah 

perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan 

sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis 

pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak 

secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal DJP 

dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak (LTO, MTO, dan 

STO), khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut 

Account Representative, untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib 

pajak seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah 

yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang menerbitkan surat 

ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan. 
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2. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi 

dan Informasi. 

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi 

melalui : 

a. SOP untuk setiap kegiatan diseluruh unit Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system 

dengan dibukanya fasilitas e-filling, e-SPT, e-payment, e-

registration. 

c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan 

pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP 

(SIDJP). 

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Langkah perbaikan dalam bidang Sumber Daya Manusia yaitu: 

a. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemetaan kompetensi untuk 

seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas 

dan kualitas kompetensi pegawai. 

b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya 

ditentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. 

c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang 

kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem 

pengukuran kinerja masing-masing pegawai. 
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d. Sebagai catatan, pembuatan, dan dokumentasi SOP untuk seluruh 

proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar 

penilaian kerja. 

e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, 

khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi 

yang lebih jelas, adil dan akuntabel. 

4. Pelaksanaan Good Governance. 

Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasi senantiasa 

berupaya menerapkan prinsip-prinsip  good governance berupa: 

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas 

mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP 

dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap 

pelanggaran kode etik pegawai. 

b. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang 

sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau 

penyelewengan dibidang perpajakan. 

c. Dalam lingkup intenal DJP sendiri, dibentuk dua subdirektorat 

yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat 

Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. 

d. Pembentukan complience center dimasing-masing Kanwil modern 

untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti 

komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada 

wajib pajak sekaligus pengawasan bagi internal DJP. 
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 Adapun Modernisasi Administrasi Perpajakan berdasarkan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 adalah peningkatan kualitas 

pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan, sedangkan 

menurut Liberty Pandiangan (2007) adalah : 

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi 

2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi. 

3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

 

2.1.7.1   Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Tujuan Modernisasi administrasi perpajakan adalah : 

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak yang Tinggi. 

2. Meningkatkan Kepercayaan terhadap Administrasi Perpajakan yang 

Tinggi. 

3. Meningkatkan Integritas dan Produktivitas Pegawai Pajak yang Tinggi. 

    Tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan tersebut di 

implementasikan dengan cara melakukan: reformasi birokrasi Direktorat Jenderal 

Pajak, membentuk Kantor Pelayanan Pajak Modern, penyempurnaan proses dan 

sistem, dan penerapan Good Corporate Governance. Hal tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dalam 

hal ini untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

 Dengan modernisasi administrasi perpajakan diharapkan beban pajak akan 

semakin adil sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan 
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kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-

peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. 

 

2.1.7.2    Keunggulan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

    Adapun keunggulan dari sistem administrasi perpajakan modern ini 

antara lain: 

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi, pelayanan, 

pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. 

Fungsi pelayanan dan pengawasan berada pada seksi pengawasan dan 

konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada pada fungsional pemeriksa 

pajak, sedangkan pada organisasi KPP lainnya fungsi-fungsi tersebut 

dilaksanakan dalam satu seksi. 

2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak lebih efektif 

karena dilakukan melalui staf khusus yaitu Account Representative (AR). 

Setiap wajib pajak memiliki Account Representative (AR). 

3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun 

pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost 

of compliance relatif lebih rendah. Dengan adanya AR maka penanganan 

atas berbagai aspek perpajakan akan mejadi lebih cepat dan dapat 

dimonitor. 

4. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam 

satu unit dan SDM di spesialisasikan pada sektor tertentu. Karena fungsi 

pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka kordinasi 
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fungsi tersebut lebih baik, dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan pada 

sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif 

dengan perlakuan perpajakan yang seragam. 

 

2.1.8 Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

lstilah penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) yaitu: 

 “Proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Penerapan juga diartikan 

sebagai pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikan sesuatu.” 

 Dapat dikatakan, penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah 

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 dan program dan 

kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi 

prioritas reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak sejak tahun 2002. 

 Pada acara peresmian penerapan sistem administrasi perpajakan modem di 

KPP Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 30 Agustus 2004, Direktur Jenderal 

Pajak Hadi Poernomo (Berburu Pajak BUMN Kian Intensif, www.klikpajak.com) 

mengemukakan beberapa ciri khusus sistem administrasi perpajakan modem 

yakni: 

 “Perbaikan pelayanan melalui pembentukan account representative dan 

compliant center untuk menampung keberatan waijb pajak. Selain itu juga 

merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya e-filling, e-payment, e-

registration, dan e-councelling yang diharapkan meningkatkan mekanisme 

control yang lebih efektif.” 

  

http://www.klikpajak.com/
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 Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa 

langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai 

prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya 

administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan 

tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat 

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas 

pegawai perpajakan yang tinggi. 

 Sejalan dengan program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan 

adalah dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

modern, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP Wajib 

Pajak Besar Satu, dan KPP Wajib Pajak Besar dua sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 yang terakhir diubah dengan 

Keputusan KMK Nomor 587/KMK.01/2003 dan mulai beroperasi tanggal 9 

september 2002. Kanwil Direktorat jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Large 

Taxpayer Regional Office, LTRO) merupakan instansi vertikal yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, 

sedangkan KPP Wajib Pajak Besar merupakan instansi vertikal yang berasa di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 

Wajib Pajak Besar. 

 Struktur berbasis fungsi di terapkan pada Kantor Pelayanan Pajak dengan 

sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan 

sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis 
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berdasarkan analisis resiko. Unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibedakan 

berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (LTO – Large Taxpayers 

Office) 

2. Kantor Pelayanan Pajak Madya (MTO – Medium Taxpayers Office) 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (STO – Small Taxpayers Office) 

 Modernisasi administrasi perpajakan ini juga mempengaruhi sistem kerja 

pegawai karena adanya perubahan struktur organisasi dan diterapkannya kode etik 

pegawai. Kode etik pegawai DJP tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 222/KMK.03/2002 dan Nomor 382/KMK.03/2002 yang mengatur tentang 

kewajiban dan larangan bagi pegawai DJP. 

 Manfaat yang dapat diperoleh dan penerapan sistem bagi Wajib Pajak 

adalah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan Account 

Representative dan certainity, yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan 

peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta 

seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak. 
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2.1.9 Kepuasan Kerja 

2.1.9.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

 Definisi yang dikemukakan oleh Locke yang dikutip oleh Luthans 

(2005) bahwa: 

 “Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif 

yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang, kepuasan 

kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan hal yang dinilai penting.” 

 

 Pengetian kepuasan kerja karyawan menurut Hani Handoko (2008) yaitu 

kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Ini dampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerjanya. 

 

 Secara umum dalam bidang perilaku organisasi, kepuasan kerja adalah 

sikap yang paling penting dan sering dipelajari. Terdapat tiga dimensi yang 

diterima secara umum dalam kepuasan kerja: 

1. Kepuasan kerja merupakan respons emosional terhadap situasi kerja. 

2. Kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang    

dicapai memenuhi atau melampaui harapan. 

3. Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan. 

 

2.1.9.2    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

   Lima aspek yang terdapat dalam kepuasan kerja menurut Luthans 

(2005), yaitu: 
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1. Pekerjaan itu sendiri (Work It Self) 

Dalam hal dimana pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan 

kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan 

kerja dan jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan terpenuhi, maka 

mereka cenderung menjadi puas. 

2. Gaji/Upah (Pay) 

Sejumlah upah yang diterima  dan tingkat di mana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang 

lain dalam organisasi. Upah dan gaji dikenal menjadi signifikan, tetapi 

kompleks secara kognitif dan merupakan faktor multidimensi dalam 

kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh 

kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan 

pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari 

bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap 

perusahaan. 

3. Kesempatan Promosi (Promotion) 

Kesempatan untuk maju dalam organisasi. kesempatan promosi 

sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini 

di karenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan 

memiliki berbagai penghargaan. Lingkungan kerja yang positif dan 
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kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan memperluas 

keahlian dasar menjadi lebih penting dari pada kesempatan promosi. 

4. Atasan (Supervision) 

Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. 

Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah/ibu/teman dan 

sekaligus atasannya. Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan perilaku. Atasan merupakan sumber penting lain dari 

kepuasan kerja, saat ini dapat dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya 

pengawasan yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah 

berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia 

menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Dimensi 

lain adalah partisipasi atau pengaruh seperti diilustrasikan oleh manajer 

yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka. 

5. Teman sekerja (Workers) 

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung 

secara sosial. Rekan kerja merupakan sumber kepuasan kerja yang paling 

sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja, terutama tim 

yang “kuat”, bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan nasihat, 

dan bantuan pada anggota individu. 

 

Robbins (2008) juga menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang 

karyawan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: 
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1. Tantangan kerja secara mental (Mentally Challenging Work) 

Seorang pegawai dapat mencapai kepuasan kerja apabila pegawai 

tersebut dapat memberikan tantangan secara mental. Karakteristik 

tantangan secara mental ini terdiri dari adanya kesempatan bagi karyawan 

untuk mempergunakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, 

diberikannya kebebasan dan tanggapan tentang sejauh mana pekerjaan 

karyawan tersebut. Bila sebuah pekerjaan memilik tantangan kecil, maka 

karyawan akan merasa bosan, tetapi bila terlalu besar makan akan 

menghasilkan rasa frustasi dan kegagalan. 

2. Penghargaan yang sepantasnya (Equitable Rewards) 

Kepuasan kerja seorang karyawan akan tercapai apabila seorang 

karyawan mendapatkan penghargaan yang pantas dari perusahaan tempat 

karyawan tersebut bekerja. Penghargaan tersebut dapat berupa gaji, bonus, 

dan tujangan, kesempatan promosi, tanggung jawab yang diberikan dan 

peningkatan status sosial.  

3. Kondisi kerja yang mendukung (Supportive Working) 

Faktor ini mewakili bagaimana usaha peruusahaan untuk 

meyediakan fasilitas keja dan tempat atau ruangan kerja yang baik bagi 

karyawan. Dimana fasilitas kerja yang ada haruslah benar-benar dalam 

kondisi yang baik dan siap pakai sehingga dapat membuat suatu pekerjaan 

menjadi efektif dan efisien. Sedangkan ruangan kerja yang baik meliputi 

suhu udara, penerangan, perabot dan kondisi fisik lainnya. 
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4. Dukungan dari teman kerja (Supportive Colleagues) 

Dimana dengan adanya hubungan dan interaksi sosial yang baik 

serta mendukung baik dari sesama karyawan maupun dengan atasan, maka 

seorang karyawan akan dapat mencapai kepuasan kerja. 

5. Kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan (Job Fit) 

Dimana kepuasan kerja akan tercapai apabila adanya kesesuaian 

antara kepribadian karyawan tersebut dengan pekerjaan yang dijalani. Hal 

ini perlu diperhatikan adalah latar belakang setiap individu dan juga 

kesukaan terhadap pekerjaan masing-masing. 

Berdasarkan indikator yang menimbulkan kepuasan kerja tersebut di atas 

akan dapat dipahami sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Karena 

setiap individu akan memilki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan persepsi 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakannya. Oleh karenanya sumber kepuasan seorang karyawan secara 

subyektif menentukan bagaimana pekerjaan yang dilakukan memuaskan. 

Meskipun untuk batasan kepuasan kerja ini belum ada keseragaman, tetapi yang 

jelas dapat dikatakan bahwa tidak ada prinsip-prinsip ketetapan kepuasan kerja 

yang mengikat dari padanya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya membiayai pembangunan dan melaksanakan kegiatan 

operasional sangat memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin 

meningkat di Indonesia, dana yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut dapat 

diperoleh melalui penerimaan luar negeri maupun dari dalam negeri. Sumber-

sumber penerimaan negara terus digali dan mengingat bahwa sektor migas tidak 

dapat dijadikan andalan sumber penerimaan negara, maka sumber penerimaan 

dalam negeri yang menjadi pusat perhatian utama yaitu berupa pajak.  

Definisi yang dikemukakan Rochmat Soemitro yang dikutip oleh 

Mardiasmo (2006) bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa atau timbal balik 

kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

 

Hal ini dapat kita dilihat dari fungsi pajak itu sendiri yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, agar 

peredaran minuman keras dapat ditekan. 
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 Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber 

penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, Pemerintah berupaya untuk 

mengimplementasikan program desentralisasi perpajakan di seluruh lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengamankan potensi penerimaan Negara 

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan Reformasi 

Perpajakan. Dalam pelaksanannya reformasi perpajakan ini lebih menekankan 

pada kualitas pelayanan dan proses adninistrasi perpajakan yang lebih efesien, 

diantaranya pembentukan Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan pembayaran 

pajaknya (mapping) Pratama, dimana pembentukan kantor ini dirjen pajak 

memberikan pelayanan satu atap yang lebih memudahkan untuk wajib pajak 

dalam pengurusan administrasi perpajakannya. 

 Guna meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan maka salah 

satu bentuknya adalah penerapan modernisasi perpajakan. Secara garis besar 

modernisasi administrasi perpajakan adalah memperbaiki sistem administrasi 

perpajakan manual menjadi sistem administrasi perpajakan modern seiring 

perkembangan masyarakat dan teknologi informasi.  

 Sistem penerapan administrasi perpajakan modern dilakukan agar dapat 

tercipta sistem perpajakan yang lebih baik dan dapat diandalkan, dan agar hak dan 

tanggung jawab yang ada dapat dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing 

sesuai dengan tujuan yang telah diberikan kepada setiap unit. Implementasi 

program modernisasi perpajakan di Indonesia bertujuan untuk mencapai 

optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi administrasi. 
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 John Hutagaol (2007) menyatakan bahwa program modernisasi mulai 

dilaksanakan tahun 2002 dengan membentuk kantor pajak berbasis administrasi 

perpajakan modern yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO), KPP Madya (MTO) dan 

KPP Pratama (STO). Keberadaan kantor pajak berbasis administrasi perpajakan 

modern diharapkan dapat membawa perubahan paradigma bagi semua pihak 

antara lain wajib pajak, petugas pajak, konsultan pajak, dan akuntan publik untuk 

menciptakan kondisi yang lebih baik dan perbaikan atas citra aparat pajak. 

Kepuasan kerja merupakan hasil persepsi karyawan mengenai sejauh mana 

pekerjaan mereka dapat memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. (Luthans, 2005) 

Terdapat tiga dimensi kepuasan kerja yang secara umum diterima, yaitu: 

1. Kepuasan kerja merupakan respon emosi karyawan yang secara umum 

diterima. 

2. Kepuasan kerja yang sering diukur dengan mengukur pencapaian aktual 

dibandingan dengan ekspektasi awal.  

3. Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap pegawai. 

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai, 

namun menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Luthans (2005), terdapat 5 

hal penting yang di anggap paling mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Gaji/bayaran yang diterima 

3. Kesempatan promosi 

4. Supervisi atau atasan 

5. Rekan Kerja 
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Kepuasan kerja yang dirasakan pekerja akan membawa dampak berupa: 

1. Performa yang lebih baik 

Penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif kepuasan kerja 

terhadap performa kerja, walaupun pengaruh tersebut tidak sebesar asumsi 

umum bahwa pekerja yang puas akan menjadi lebih produktif. 

2. Turmover pegawai yang lebih rendah 

Walaupun lebih banyak faktor lain yang lebih mempengaruhi alasan 

pekerja berhenti dari pekerjaannya, namun kepuasan kerja membantu 

angka turnover tersebut tetap rendah. Hal ini didasari oleh fakta bahwa 

ketidakpuasan kerja menjadi salah satu alasan utama pegawai berhenti 

kerja. 

3. Pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih sehat, 

mudah menyerap informasi baru, terhindar dari kecelakaan kerja, dan 

mengajukan lebih sedikit keluhan. 

Pada hakekatnya sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja pegawai pajak karena dengan adanya tiga konsep dasar 

modernisasi administrasi perpajakan tersebut maka pegawai pajak dapat terdorong 

untuk bersikap positif terhadap pekerjaannya. Maka pengaruh dari modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kepuasan kerja fiskus ialah dengan adanya 

pelaksanaan Good Governance, pemisahan tugas, perkembangan teknologi 

informasi dan pemberian insentif kepada para karyawan membuat pegawai pajak 

menjadi lebih konsentrasi terhadap bagiannya saja dan hanya bertanggung jawab 
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pada bagiannya masing-masing hal ini akan menimbulkan kepuasan kerja 

terhadap pegawai pajak. 

Tingkat kepuasan pegawai pajak juga dapat terlihat dari sistem penggajian 

yang diberi setelah modernisasi administrasi perpajakan karena adanya pemberian 

insentif berbasis kinerja yang dapat memicu pegawai pajak untuk melakukan 

tanggung jawabannya dengan baik, pemberian insentif ini membuat pegawai 

pajak merasa diperhatikan dan dihargai setelah apa yang mereka lakukan untuk 

tetap bersikap positif terhadap pekerjaannya, pegawai pajak merasa seimbang 

antara pekerjaan dan yang mereka dapatkan sehinga timbul kepuasan pajak yang 

dirasakan setiap pegawai yang merasa puas. 

Kerangka pemikiran tersebut di atas dapat digambarkan secara sederhana 

melalui bagan pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepuasan Kerja 

Fiskus (Pegawai Pajak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian  

 

Modernisasi Administrasi 

Perpajakan 

 

Kepuasan Kerja Fiskus 

Indikator Modernisasi Administrasi 

Perpajakan: 

1. Perubahan Struktur 

Organisi 

2. Penyempurnaan Proses 

bisnis melalui pemanfaatan 

teknologi informasi 

3. Penyempurnaan manajemen 

sumber daya manusia 

4. Pelaksanaan GCG 

 
Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2009) & 

Direktorat Jenderal Pajak (2007) 

Indikator Kepuasan Kerja Fiskus: 

 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Gaji 

3. Kesempatan promosi 

4. Supervisi 

5. Rekan pekerja 

 

 

 

 
Sumber: Luthans (2005) 

1. Tantangan kerja secara 

mental 

2. Kondisi kerja yang 

mendukung 

Sumber: Robbins (2008) 

 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Modernisasi Administrasi 

perpajakan terhadap Kepuasan Kerja Fiskus 

 

Pengaruh 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara tehadap rumusan masalah 

penelitian, bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

dimana hipotesis nol (Ho) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, 

umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (Ha) 

merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan kerangka pemikiran 1.1 diatas, maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja Fiskus. 

Ha : Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat Kepuasan Kerja Fiskus. 

 

 

 

 

 

 

 

  


