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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Terdapat beberapa pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai 

berikut: 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. (Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang 

telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo, 2003 : 2 ) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- 

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011 : 1) 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak- 

banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.  

2. Fungsi Mengatur (Regular) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 

keuangan (umpamanya di bidang ekonomi, politik, budaya, 

pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, 

memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan 

atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan 

kepada masalah tertentu. 

 

2.2 Akuntabilitas 

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

 Pertanggungjawaban (acoountability) pada perusahaan/organisasi 

pemerintah sangatlah diperlukan, terutama pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaan/organisasi pemerintah pada 

dasarnya adalah suatu lembaga yang berorientasi kepada publik/masyarakat. 
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 Pengertian akuntabilitas menurut Simbolon (2006:1) adalah sebagai 

berikut: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif 

atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan dan 

pertanggungjawaban.” 

 Menurut Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik.” 

 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

secara periodik. 

2.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

 Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders 

yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.  
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 Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf; 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan 

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran; 

4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh; 

5. Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. 

 

2.2.3 Jenis  dan Tipe Akuntabilitas 

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut 

Rosjidi (2001:145) tipe atau jenis akuntabilitas dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu: 

 “ 1) Akuntabilitas Internal 

    2) Akuntabilitas Eksternal” 

 Akuntabilitas Internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam 

organisasi internal penyelenggara negara termasuk instansi perpajakan, di 
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mana setiap pejabat atau pengurus baik individu atau kelompok secara 

hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya 

langsung secara build in mengenai perkembangan kinerja atau hasil 

pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila 

dipandang perlu.  

 Akuntabilitas Eksternal, melekat pada setiap Lembaga Negara 

sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat 

yang telah diterima dan dilaksanakan maupun perkembangannya untuk 

dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (public or 

external accountability and environment). 

 LAN juga seperti yang dikutip BPKP dalam bukunya Akuntabilitas 

dan Good Governance (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga 

macam akuntabilitas, yaitu: 

 “1) Akuntabilitas Keuangan 

    2) Akuntabilitas Manfaat 

  3) Akuntabilitas Prosedural.” 

 Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan. 

a. Integritas Keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti 

kejujuran, keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan. Dengan kata lain 
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integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar 

laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung di 

dalamnya harus menggambarkan secara jujur, transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Pengungkapan 

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan 

didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan 

dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan 

untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. 

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah harus 

menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan 

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

 Akuntabilitas Manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada 

hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Hasil kegiatannya terfokus pada 

efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, 

tapi sampai outcome. Outcome adalah dampak pada suatu program atau 

kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari output, 

karena output hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya 

terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang 

dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif dan 
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prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kerja masa lalu, 

sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang 

akan datang. 

 Akuntabilitas Prosedural yaitu akuntabilitas yang memfokuskan 

kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan 

moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. 

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah 

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah 

mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan 

pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah 

ditetapkan.  

 Menurut Mario D. Yango (1991): 

a. Akuntabilitas Tradisional/Reguler 

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada transaksi-transaksi 

reguler/fiskal dalam efisiensi administrasi publik menuju 

pelayanan prima. 

b. Akuntabilitas Manajerial 

Akuntabilitas yang menitikberatkan kepada efisiensi dana, 

kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain. 

Diharapkan peranan manajer atau pengawas lebih baik terutama 

dalam menetapkan proses yang berkelanjutan sehingga dapat 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 
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c. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada pencapaian hasil operasi 

pemerintah sangat diperhatikan di mana pencapaian hasil, bukan 

sekedar cukup bahwa suatu program sudah dikerjakan. 

d. Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai 

tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang 

tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. 

 

2.2.4 Hal-hal yang Diperlukan dalam Akuntabilitas 

 Menurut Plumptre T., 1981 dalam artikelnya “Persepctive 

Accountability in The Public Sector”, untuk mencapai keberhasilan 

akuntabilitas, diperlukan: 

a. Pemimpin teladan (Exemplary Leadership) 

Pemimpin yang sensitif, responsif , akuntabel, dan transparan kepada 

bawahan, memerlukan akuntabilitas yang dipraktikkan mulai dari tingkat 

bawahan. 

b. Debat Publik (Public Debat) 

Sebelum suatu rancangan disahkan sebagai kebijakan, dibawa dulu ke 

depan publik, hingga jelas apa yang akan dicapai, bagaimana indikator 

kinerjanya. Masyarakat diharapkan memberikan masukan karena 

kebijakan pemerintah biasanya berdampak sosial. 
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c. Koordinasi (Coordination) 

Adanya koordinasi antar semua instansi pemerintah yang sangat baik bagi 

tumbuh kembang akuntabilitas. Koordinasi memang sudah setiap hari 

diucapkan tapi tiap hari pula orang tak mampu melaksanakan karena 

sering terjadi conflict or interest. 

d. Otonomi (Autonomy) 

Instansi pemerintah dapat melaksanakan menurut caranya sendiri yang 

dipandang lebih baik (menguntungkan, efektif, dan efisien). Otonomi di 

sini pada teknis pelaksanaannya tetap terpadu dengan kebijakan nasional. 

e. Keterbukaan dan Kejelasan (Explicitness and Clarity) 

Standar evaluasi kinerja harus jelas, sehingga mudah diketahui apa yang 

harus diakuntabilitaskan. Kurangnya transparansi dapat mengurangi 

eksistensi akuntabilitas. 

f. Legitimasi dan Pengakuan (Legitimacy and Acceptance) 

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka 

sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak untuk 

dijadikan patokan dalam pengukuran keberhasilan/kegagalan. 

g. Perundingan (Negoitiation) 

Negoisasi nasional diperlukan tentang perbedaan-perbedaan tujuan dan 

sasaran, tanggung jawab, dan kewenangan setiap instansi pemerintah. 

h. Pemasyarakatan dan Publisitas Pendidikan (Educational Campaign and 

Publicity) 
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Perlu proyek percontohan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. 

Penerimaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru akan semakin 

dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hal yang baru tersebut. 

i. Umpan balik dan evaluasi (Feed back and Evaluation) 

Agar akuntabilitas dapat terus-menerus ditingkatkan, perlu diperoleh 

informasi untuk mendapatkan umpan balik dari penerima akuntabilitas dan 

perlu dilakukan evaluasi. 

j. Kemampuan Penyesuaian (Adaptation and Recyling) 

Perubahan yang terjadi di masyarakat berakibat pula pada 

akuntabilitasnya. Sistem akuntabilitas harus tanggap terhadap setiap 

perubahan. 

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.3.1 Definisi Wajib Pajak 

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Kewajiban seorang wajib pajak 

(Mardiasmo, 2011:56) adalah:  

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; 

b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak; 
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c. Menghitung dan membayarkan pajak dengan benar; 

d. Mengisi SPT dengan benar dan melaporkannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak pada jangka waktu yang telah ditentukan; 

e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; 

f. Jika diperiksa, wajib memperlihatkan dan meminjamkan 

buku/catatan, dokumen terkait objek yang terutang pajak dan 

memberi kesempatan pada petugas untuk memasuki tempat guna 

kelancaran pemeriksaan; 

g. Dalam waktu mengungkapkan pembukuan jika terdapat kewajiban 

yang harus dirahasiakan maka kewajiban merahasiakan itu 

ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.  

 

2.3.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan 

pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua 

peraturan perpajakan. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan 

adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau 

organisasi. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138), 

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib 

pajak yang patuh adalah waib pajak yang taat dan memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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 Menurut Nurmantu (2003:148) adalah sebagai berikut: 

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib 

pajak memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya” 

 Menurut Nasucha (2004:9): 

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan 

wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan 

dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang, dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.” 

  

2.3.3 Landasan Teori 

2.3.3.1 Theory of Planned Behavior 

 Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku yang ditampilkan 

oleh individu timbul karena adanya niat  berperilaku. Sedangkan munculnya 

niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, 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, (3) control beliefs, 

yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. 

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal 

dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, behavioral 
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beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, normative 

beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif, 

dan control beliefs menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. 

(Ajzen, 2002:2) 

 

2.3.3.2 Teori Paksaan dan Teori Konsensus 

Fard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha: 

“Menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, 

yaitu bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran 

dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh 

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” 

 Menurut Chaizi Nasucha (2004:134) secara garis besar, teori tentang 

kepatuhan wajib pajak digolongkan dengan teori paksaan (Compulsory 

Compliance) dan teori konsensus (Voluntary Compliance) 

1. Teori Paksaan (Compulsory Compliance) 

Menurut teori paksaan, orang akan memenuhi hukum karena 

adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari 

penguasa. Teori itu didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik 

sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu 

ketertiban untuk hukum. Jadi, unsur sanksi merupakan faktor yang 

menyebabkan orang mematuhi hukum. 
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2. Teori Konsensus (Voluntary Compliance) 

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada 

penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum, yaitu 

sebagai dasar legalitas hukum. 

 

2.3.4 Dasar-dasar Kepatuhan  

Terdapat beberapa dasar kepatuhan meliputi: 

1) Indoctrination 

 Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah 

karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil telah 

dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan 

lainnya. 

2) Habituation 

 Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama 

kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah 

yang berlaku. 

3) Utility 

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup 

pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk 

seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena 

itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, 

patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku 
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dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor 

yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan 

daripada kaidah tersebut. 

4) Group Identification 

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah 

karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk 

mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia 

menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-

kelompok lainnya, akan tetapi karena ingin mengadakan 

identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang 

seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin 

mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.  

 

2.3.5 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Terdapat 2 macam kepatuhan menurut Nurmantu, yaitu: 

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan 

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 

(SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 

Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak 
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tersebut telah memenuhi ketentuan formal akan tetapi isinya belum 

tentu memiliki ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana 

wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.  

2. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal wajib pajak 

yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan 

(SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas instansi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti di antaranya adalah: 

Hutagaol et all (2007) telah melakukan penelitian dengan judul 

Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu besarnya 

penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara 

transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan 

hukum, dan database. 

Rahman A S (2010) telah melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Partisipasi, Responsivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas 
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Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya adalah bahwa 

akuntabilitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Resi Amelia (2014) telah melakukan penelitian dengan Analisis 

Kinerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di Padangpanjang. Dalam penelitiannya menggunakan 

data langsung dengan cara menyebarkan kuesioner. Hasil penelitiannya adalah 

bahwa secara simultan, variabel kinerja KP2KP yang terdiri dari indikator 

produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan secara parsial, hanya 

indikator akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga, akuntabilitas dijadikan alat untuk penghindaran pajak meskipun 

wajib pajak mengetahui kewajibannya. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

administrasi perpajakan serta untuk mencapai tingkat produktivitas pegawai 

pajak yang tinggi. Hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan good governance 

 Menurut Rahayu (2009:116) menyatakan bahwa: 

“Good governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas 

tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas serta 

profesionalisme dan akuntabilitas organisasi”. 
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 Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasinya senantiasa 

berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah 

dengan cara membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat pajak harus 

bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang 

atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan 

tugas. 

 Menurut Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik.” 

 

 Akuntabilitas berkaitan dengan sikap pertanggungjawaban atas tugas 

dan kepercayaan yang dipikul. Akuntabilitas menuntut agar setiap unit 

organisasi pada setiap jenjang dan setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak 

harus siap dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

kepercayaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini dilandasi dengan 

pembentukan sikap yang berani mempertanggungjawabkan baik keberhasilan 

maupun kegagalan atas setiap tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepada 

masing-masing unit organisasi maupun individu aparatnya.  

 Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability). Prinsip ini merupakan 

konsekuensi logis hubungan aparat pajak dengan wajib pajak. Dalam 

kaitannya dengan akuntabilitas, mekanisme komite kode etik Direktorat 
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Jenderal Pajak yang selalu mengawasi aparat sangat diperlukan agar setiap 

tindakan aparat pajak dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan dan 

profesional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja 

organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan prinsip ini misalnya dengan 

adanya komite kode etik serta penerapan reward and punishment yang telah 

dilakukan dengan baik oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang 

dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 bahwa Wajib 

Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria di bawah ini, yakni: 

1) Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun 

terakhir. 

2) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajaknya. 

3) Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun 

terakhir. 

4) Laporan keuangan Wajib Pajak yang diaudit akuntan publik atau 

BPKP harus mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau 

dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang 
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pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Selanjutnya, ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan 

diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial 

dalam fiskal. 

 Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib 

Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 Menurut Nasucha (2004) sebagai berikut: 

 “Bagaimanapun aparat pajak dalam menjalankan tugasnya 

dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan, pembina atau penyuluh, 

pengawas, dan penerapan sanksi masih dibutuhkan. Lalu apa jadinya 

jika aparatnya saja sudah menyimpang? Oleh karena itu, kunci  utama 

peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak untuk dapat melaksanakan 

self assesment system adalah tersedianya aparat pajak yang profesional. 

Jika tidak profesional, maka penyelenggaraan penegakan hukum 

terhadap mereka menjadi harapan besar. Tentu saja hal tersebut akan 

berkaitan erat dengan profesionalitas aparat penegakan hukum di 

lapangan”.  

 Menurut John Hutagaol et al (2007:191) bahwa pemerintah 

menggunakan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas mendorong 

kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak 



32 
 

bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan.  

Kerangka pemikiran penelitian ini, penulis menggambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengajukan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian 

ini, yaitu: 

H0 : Akuntabilitas Instansi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sumedang. 

H1 : Akuntabilitas Instansi Perpajakan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang. 

 

Akuntabilitas Instansi 

Perpajakan  

(X) 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 


