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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pajak 

2.1.1.1  Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Soemitro, 1990)  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

P. J. A. Andriani (2007)  

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 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.” 

 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : 

 

“Pajak adalah suatu 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.” 

 

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. 

dalam Zain (2007)  

“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 tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 
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Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 
 

Dari pengertian di atas, menurut Mardiasmo (2013:1) dapat disimpulkan 

bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.1.2    Fungsi Pajak 

Menurut Waluyo (2008:6) terdapat dua fungsi pajak dalam kehidupan 

negara dan masyarakat yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 



15 

 

 
 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 

2.1.1.3    Jenis  Pajak 

    Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.  

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

 Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

   Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.   

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 

terdiri atas: 

 Pajak Propinsi (misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).  

 Pajak Kabupaten atau Kota (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan). 

 

2.1.1.4    Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:9) terdapat empat macam tarif pajak, yaitu : 

1. Tarif  pajak sebanding/proporsional, yaitu tarif pajak berupa persentase 

yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga 

besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 
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2. Tarif pajak tetap, yaitu tarif pajak berupa jumlah yang tetap (sama) 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang tetap. 

3. Tarif pajak progresif, yaitu persentase tarif pajak yang digunakan semakin 

besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif   : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap    : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif    : kenaikan persentase semakin kecil 

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang PPh di 

Indonesia termasuk Tarif Progresif Progresif. 

4. Tarif pajak degresif, yaitu persentase tarif pajak yang digunakan semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.  

 

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

 Asas-asas pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada “The Four 

Canons of Taxation” yang ditulis oleh Adam Smith dalam Suandy (2005:27) 

dengan uraian sebagai berikut : 

a. Equality  

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya 

dibawah perlindungan pemerintah. 

b. Certainty 
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Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang 

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan 

ketentuan mengenai pembayarannya. 

c. Convenience of Payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, 

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 

d. Economic of Collection 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, 

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak 

itu sendiri. 

 

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2013:7) terdapat tiga jenis sistem pemungutan 

pajak, yaitu : 

a. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kebebasan 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

c. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

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

menentukan besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.  

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.2 Wajib Pajak (WP) 

Definisi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

Pasal 1 ayat 2 yaitu : 

“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.” 
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2.1.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun 

di luar Indonesia. Menurut Mardiasmo (2013:56), subjek pajak orang pribadi dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri, yaitu orang pribadi yang 

bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dalam satu tahun 

pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Subjek Pajak Orang Pribadi luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan 

dari Indonesia. Batasan 183 hari adalah batas waktu yang digunakan untuk 

memutuskan status Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak 

berganda (Tax Treaty). 

 

2.1.2.2 Wajib Pajak Badan 

 Definisi Badan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 

ayat 3 yaitu : 

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 
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2.1.3  Efektivitas 

2.1.3.1  Pengertian Efektivitas 

  Pengertian efektivitas menurut Komarudin (1994:269) yaitu : 

“Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjang tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” 

 

Selain itu, Mahmudi (2005:92) menyatakan bahwa : 

 

“Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.” 

 

Sedangkan menurut Arens (2008:842) pengertian efektivitas adalah : 

 

“Effectiveness refers to meeting objectives, where is the efficiency refers 

to determining the resources used to achive those objectives.” 

 

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa efektivitas dapat dihubungkan 

dengan pencapaian suatu tujuan. Efektivitas berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat 

dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh besar terhadap sasaran yang telah 

ditentukan. Untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko, maka 

digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang 

Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut :  

Tabel 2.1 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

      Sumber: Departemen Dalam Negeri, 1996 
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2.1.4       Risiko (Risk) 

2.1.4.1    Pengertian Risiko (Risk) 

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang 

suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil 

berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan 

Ronald J. Ebert dalam Fahmi (2010), risiko adalah uncertainty about future events. 

Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Fahmi (2010) mendefinisikan risiko 

pada tiga hal, yaitu : 

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana 

hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh 

pengambil  keputusan. 

2. Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. 

3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja 

operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, 

ketidakpastian politik, dan masalah industri. 

 

Sedangkan COSO (2004) menyatakan bahwa : 

“Peluang adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa yang akan terjadi 

dan secara positif mempengaruhi pencapaian tujuan, mendukung 

penciptaan nilai atau pelestarian sementara risiko adalah peristiwa dengan 

dampak negatif namun selama manusia hidup maka ketidakpastian akan 

selalu mengikutinya. “ 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, risiko adalah 

segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur 

berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.  

Menurut Ilyas (2013), agar potensi risiko bisa ditekan, maka sudah 

saatnya organisasi menerapkan manajemen risiko. Kondisi perpajakan Indonesia 

saat ini dituntut untuk wajib menerapkan manajemen risiko agar menekan potensi 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14744
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risiko sedemikian rendah. Meskipun risiko akhir berupa risiko finansial, namun 

risiko perpajakan dapat dilihat dari empat risiko sebagai berikut : 

1. Risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia (human error), kegagalan sistem (system error), atau adanya 

problem eksternal yang mempengaruhi operasional Wajib Pajak. 

2. Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum dari pihak lain, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 

kelemahan perikatan untuk suatu transaksi bisnis yang belum secara 

khusus, jelas, dan detail mengatur transaksi tersebut. 

3. Risiko reputasi, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi 

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif  terhadap 

Wajib Pajak. 

4. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan Wajib Pajak tidak 

mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

 

2.1.5 Manajemen Risiko (Risk Management) 

2.1.5.1    Pengertian Manajemen Risiko  

Sehubungan dengan kemungkinan timbulnya risiko, maka perusahaan 

berinisiatif untuk mengelola risiko tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengelola risiko disebut manajemen risiko. Manajemen risiko 
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adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang dan mengelola sebuah risiko 

atau ketidakpastian serta menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut.  

Menurut Fahmi (2010), yaitu : 

“Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang 

bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan 

berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.” 

 

Djojosoedarso (2003) menyatakan bahwa : 

“Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 

penanggulangan risiko, termasuk risiko yang dihadapi oleh organisasi 

atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Penanggulangan tersebut 

mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, menyusun, 

memimpin atau mengkoordinasi serta mengawasi.” 

 

Darmawi (2004:17) mendefiniskan bahwa : 

“Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis 

serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan 

tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.” 

 

Sedangkan Djohanputro (2008:43) menyatakan bahwa : 

“Manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur dan sistematis dalam 

mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif 

penanganan risiko, dan dalam memonitor serta mengendalikan 

implementasi penanganan risiko.” 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, manajemen 

risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam 

kondisi ketidakpastian. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  

manajemen risiko merupakan manajemen fungsional di dalam perusahaan. Tujuan 

utama manajemen risiko adalah membantu mencapai tujuan utama sebuah 

organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi suatu 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14744
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organisasi. Manajemen risiko yang berhasil akan menjamin pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui 

serangkaian aktivitas dari penetapan perencanaan strategis, operasional, proses dan 

proyek. Keseluruhan aktivitas tersebut melibatkan risiko. Manajemen risiko 

membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan 

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.  

Secara garis besar, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan 

metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko 

perpajakan memiliki padanan seperti definisi tersebut dalam konteks risiko 

perpajakan yang timbul dari kegiatan usaha Wajib Pajak.  

 

2.1.5.2 Manfaat Penerapan Manajemen Risiko  

Fahmi (2010) menyatakan bahwa dengan diterapkannya manajemen 

risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu : 

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil 

setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan 

selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 

b. Memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh 

yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. 

c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 

menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian 

khususnya kerugian dari segi finansial. 

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. 
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e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) 

yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun 

arah dan mekanisme secara suistainable (berkelanjutan). 

 

2.1.5.3 Proses Manajemen Risiko  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, proses 

manajemen risiko tersebut terdiri dari : 

a. Penetapan konteks 

Penetapan konteks menyangkut penentuan batasan-batasan risiko yang 

akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko 

selanjutnya. Konteks tersebut menyangkut lingkungan internal dan 

eksternal dan tujuan aktivitas manajemen risiko.  

b. Identifikasi risiko 

Langkah ini merupakan langkah identifikasi risiko yang akan dikelola. 

Identifikasi harus dilakukan dengan komprehensif. Pelaksanaan proses 

identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan 

analisis terhadap : 

 Karakteristik risiko perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak. 

 Risiko perpajakan dari produk dan kegiatan usaha Wajib Pajak. Risiko 

ini lebih spesifik atau setingkat lebih dalam daripada risiko perpajakan 

yang melekat.  

c. Analisis risiko 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14744
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Analisis risiko merupakan pengembangan pemahaman terhadap risiko 

dan masukan bagi evaluasi risiko pada tahap selanjutnya untuk 

pengambilan keputusan apakah suatu risiko akan dimitigasi atau tidak. 

Risiko dianalisis dengan mengkombinasikan konsekuensi dan 

kemungkinan terjadinya. 

d. Evaluasi risiko 

Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan risiko mana yang 

membutuhkan penanganan dan jenis penanganannya. Evaluasi risiko 

menyangkut pembandingan level risiko yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam rangka 

evaluasi risiko, wajib sekurang-kurangnya melakukan : 

 Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan 

prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.  

 Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko bila terdapat 

perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang 

bersifat material.  

e. Penanganan risiko 

Penanganan risiko menyangkut identifikasi opsi penanganan risiko, 

menilai opsi-opsi tersebut, dan persiapan dan implementasi rencana 

penanganan, sehingga risiko dengan level tertentu bisa memiliki level 

risiko yang sesuai dengan selera risiko (risk appetite) dari Unit 

Pengendalian Risiko yang bersangkutan. 

f. Monitoring dan review 
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Monitoring merupakan pengamatan terhadap kinerja yang sebenarnya 

dengan yang diharapkan. Sedangkan review merupakan pemeriksaan 

periodik terhadap kondisi terkini dan fokus pada hal tertentu. Hal ini 

sangat penting dalam proses manajemen risiko karena dilakukan terhadap 

risiko itu sendiri, efektivitas penanganan risiko, perencanaan manajemen 

risiko, dan sistem manajemen risiko secara keseluruhan. 

g. Komunikasi dan konsultasi 

Pendokumentasian setiap langkah proses manajemen risiko adalah 

penting dalam proses manajemen risiko.  

Sedangkan menurut Djohanputro (2008:43), siklus manajemen risiko 

terdiri dari : 

a. Identifikasi risiko 

Tahap ini mengidentifikasikan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. 

b. Pengukuran risiko 

Pengukuran risiko mengacu pada faktor kuantitas dan kualitas risiko. 

Kuantitas risiko terkait jumlah eksposur yang rentan terhadap risiko, 

sedangkan kualitas risiko menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul. 

c. Pemetaan risiko 

Pemetaan risiko adalah menetapkan prioritas risiko berdasarkan 

kepentingannya bagi perusahaan. Hal ini bertuiuan untuk memaksimalkan 

pengelolaan risiko demi mencapai tujuan perusahaan. 

d. Pengelolaan risiko 
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Tahap ini mencakup pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan 

modal risiko, serta struktur organisasi pengelolaan. 

e. Pengendalian dan pengawasan risiko 

Risiko dapat berkembang setiap saat, oleh karena itu tahap ini bertujuan 

untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya 

profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang 

otomatis terjadi pada perubahan prioritas risiko. 

 

2.1.6 Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management) 

Manajemen resiko kepatuhan adalah proses yang berkelanjutan menuntut 

kehati-hatian dan tindakan proaktif. Pada dasarnya adalah suatu konsekuensi untuk 

mengurangi dampak yang merugikan dan melakukan perbaikan melalui inovasi. 

Tantangan dunia bisnis saat ini adalah menerapkan manajemen resiko ke dalam 

budaya organisasi dan bisnis sehari-hari yaitu perencanaan, laporan dan 

pemerintahan. Dalam perjalanannya, pembentukan budaya organisasi merupakan 

aspek penting dalam mendukung manajemen risiko kepatuhan. 

Dalam istilah formal, pengelolaan risiko kepatuhan adalah proses yang 

terstruktur identifikasi sistematik, penilaian, peringkat, dan perlakuan pajak sesuai 

risiko (misalnya, tidak mendaftarkan diri, keterlambatan pelaporan pajak dll). 

Seperti risiko manajemen pada umumnya, risiko kepatuhan merupakan suatu proses 

yang terdiri dari langkah-langkah yang mendukung pengambilan keputusan. 

Menurut Ilyas (2013:6), pengelolaan (mitigasi) risiko dilakukan melalui 

penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten dan efektif oleh semua 
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aparat pajak. Oleh karena itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak merancang sistem 

pengendalian intern sesuai dengan model sistem pengendalian intern yang dibuat 

oleh Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission 

(COSO). Dalam hal ini, Account Representative melakukan proses identifikasi dan 

pengukuran risiko perpajakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko ketidakpatuhan 

Wajib Pajak. Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan kubus COSO Internal Control 

Integrated Framework (ICIF) tahun 2013 yang menjadi kerangka kerja setiap 

organisasi membangun sistem pengendalian internnya. 

 
Gambar 2.1 

Internal Control Integrated Framework (ICIF) 
Sumber : COSO, 2004 

 

Penilaian risiko perpajakan (tax risk assessment) dilakukan dengan 

mengetahui risiko apa saja yang dihadapi Wajib Pajak (identifikasi risiko) dan 

seberapa signifikansinya (pengukuran risiko). Pelaksanaan proses identifikasi 

risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap : 

a. Karakteristik risiko perpajakan yang melekat (inherent tax risk) pada 

Wajib Pajak. 

b. Risiko perpajakan dari kegiatan usaha Wajib Pajak.  
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Dalam hal ini, Account Representative melakukan analisis terhadap 

kegiatan usaha Wajib Pajak dan mengetahui secara detail risiko 

perpajakan yang melekat. 

Penentuan risiko Wajib Pajak pada tingkat kebijakan mutlak dilakukan 

karena administrasi pajak tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas seluruh 

wajib pajak yang terdaftar mengingat keterbatasan sumber daya yang ada (OECD, 

2004). Oleh karena itu, administrasi pajak perlu melakukan pendekatan yang 

sistematis dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa. Pendekatan 

sistematis yang umum digunakan oleh administrasi pajak di berbagai negara adalah 

pendekatan berdasarkan risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak (risk based approach). 

Risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak adalah risiko yang harus ditanggung oleh 

administrasi pajak karena ada perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan 

perpajakan (OECD, 2001). 

Apabila dihubungkan dengan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT-nya, maka Wajib Pajak dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok 

berdasarkan risiko ketidakpatuhannya (OECD, 2004), yaitu risiko ketidakpatuhan 

rendah, menengah, dan tinggi. Kelompok risiko ketidakpatuhan rendah mencakup 

Wajib Pajak yang secara sadar mempunyai kemauan untuk patuh.  Kelompok risiko 

ketidakpatuhan menengah meliputi kelompok Wajib Pajak yang pada prinsipnya 

bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan namun mengalami kesulitan karena 

kurangnya pemahaman atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Sedangkan 

kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi mencakup kelompok Wajib Pajak yang 

secara sadar tidak mau memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 
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2.1.6.1 Indikator Manajemen Risiko Kepatuhan 

Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) 

menyatakan indikator dalam proses manajemen risiko kepatuhan, yaitu : 

a. Penetapan konteks 

b. Identifikasi risiko 

c. Analisis dan proritas risiko 

d. Analisis perilaku kepatuhan Wajib Pajak (sebab, akibat, dan tindakan 

perbaikan) 

e. Menentukan strategi perubahan 

f. Penerapan dan implementasi strategi 

g. Evaluasi hasil kepatuhan Wajib Pajak (pendaftaran, penyampaian, 

pelaporan, dan pembayaran) 

Indikator-indikator tersebut diuraikan pada gambar 2.2 berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

The Compliance Risk Management Process  
Sumber : OECD, 2004 
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2.1.7 Account Representative  

2.1.7.1 Pengertian Account Representative 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

98/KMK.01/2006 pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa : 

“Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

mengimplementasikan organisasi modern.” 

 

Sedangkan pengertian Account Representative menurut Kanwil 

Direktorat Jenderal Wajib Pajak Besar yang dikutip Hapsari (2012) yaitu : 

“Account Representative adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) yang telah melaksanakan system administrasi modern dan 

penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Wajib 

Pajak yang bertanggungjawab untuk memberikan respon yang efektif atas 

pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera 

mungkin.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Account 

Representative merupakan petugas yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai penghubung utama antara KPP dan Wajib Pajak yang berperan penting 

dalam melakukan manajemen risiko kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan 

melalui proses intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, 

konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, serta menganalisa setiap 

Wajib Pajak yang ditugasi untuk menghindari terjadinya ketidakpatuhan pajak. 

 

2.1.7.2 Tugas Account Representative 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

98/KMK.01/2006 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas dari Account 

Representative yaitu : 
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a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak ; 

b. bimbingan/himbauan dan kunsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak; 

c. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

intensifikasi ; dan 

d. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) 

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu 

(2010:138) adalah : 

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.” 

Kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2005:148) yaitu: 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya.” 

 

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (dalam 

Zain, 2009) yaitu :  

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau berusaha untuk 

memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang 

terutang dengan benar, serta membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya.” 

 

Luigi (2001) menyatakan bahwa : 

“Kepatuhan wajib pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan 

peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat 

waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.” 
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Menurut Nasucha (2004) menyatakan bahwa : 

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari : kepatuhan Wajib Pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak 

terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.” 

 

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000  tentang  

kriteria wajib pajak patuh menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu negara.” 
 

2.1.8.2    Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) : 

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

2. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai 

dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material 

dapat juga meliputi kepatuhan formal.  

 

2.1.8.3    Kriteria Wajib Pajak Patuh 

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 

tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka  

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pasal 1 disebutkan 
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bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib 

Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

 

2.1.8.4    Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010:139) adalah : 

a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. 

b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

 

2.1.8.5 Wajib Pajak Patuh 

 Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor 

Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan mengirimkan penetapan 

Wajib Pajak Patuh kepada : 
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 Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar. 

 Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. 

 Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. 

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 

tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka  

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pasal 3 menyebutkan 

bahwa : 

a. Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak berdasarkan hasil 

penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 paling lambat tanggal 20 Januari. 

b. Penetapan Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. 

 

2.1.8.6 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh 

   Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 

tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan 

Kelebihan Pembayaran Pajak menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib 

Pajak patuh. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib 

Pajak patuh adalah: 

 Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan 

sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib 

Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melalui  penelitian dan pemeriksaan 

oleh Dirjen Pajak. 

 Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) 

bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.  

Bagi Wajib Pajak yang tidak mendapat kriteria tersebut, penerbitan 

SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, 

biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

 

2.1.8.7 Pencabutan Wajib Pajak Patuh 

 Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah 

setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal 

memenuhi kriteria pembatalan, yaitu ; 

1. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindak penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan. 

2. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa 

pajak untuk semua jenis pajak. 

3. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih dari 3 (tiga) 

masa pajakWajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) 

masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak. 

4. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah 

dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang 

bersangkutan. 
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2.1.9 Theory of Planned Behavior (TPB) 

 Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah Theory of Planned 

Behavior (TPB).  Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat 

menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Dalam Theory of Planned 

Behavior (TPB) (lihat Gambar 2.3), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul 

karena adanya niat untuk 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 (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). 

3. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control 

beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung 

dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Theory of Planned Behavior (TPB) 
Sumber : Ajzen, 2002:2 
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 Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat 

berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, 

behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, 

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived 

social pressure) atau norma subyektif (subjective norm) dan control beliefs 

menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2). 

 Alasan dipilihnya model kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) ini 

adalah karena model TPB ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah 

terbukti memberikan penjelasan signifikan bahwa sikap, norma subjektif, dan 

kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh 

wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Beberapa peneliti menggunakan 

kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku 

kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Blanthorne 2000; Bobek 2003).  

Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000), dan Hanno & Violette (1996) 

memanfaatkan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan 

pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Temuan Bobek & Hatfield (2003), dan 

Hanno & Violette (1996) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh 

secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yaitu iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
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dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur 

‘dapat dipaksakan’ dalam definisi ini artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, 

maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan mengeluarkan surat paksa dan 

melakukan penyitaan bahkan dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan 

terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik 

tertentu, seperti halnya dengan retribusi. 

Mardiasmo (2013) menyimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Sedangkan penerimaan pajak 

adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang 

diberikan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak 

tidak terlepas dari peran pemerintah dan Wajib Pajak yang ada, karena tanpa adanya 

kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil 

penerimaan pajak akan meningkat.  

Untuk mengoptimalkan agar penerimaan pajak meningkat maka 

diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak 

merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima. Indonesia menggunakan 

sistem perpajakan yang menganut sistem self assessment yaitu memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi serta melaksanakan sendiri hak 

dan kewajiban perpajakannya. Sistem self assessment ini memberikan kepercayaan 

penuh terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melapor sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus. 
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Dalam sistem self assessment ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki 

peran yang sangat penting yaitu fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Fungsi ini menjadi sangat penting karena dalam sistem self assessment, 

Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya di dalam menghitung 

besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, apabila fungsi ini 

berjalan efektif, maka jumlah pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 

dalam SPT-nya dapat diketahui kebenarannya (Hutagaol, 2007). 

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai wujud nyata untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah melalui 

reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Sari (2013) mengatakan bahwa 

reformasi perpajakan dapat dikatakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap 3 (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. 

Pada dasarnya, program modernisasi dan reformasi ini adalah pelaksanaan 

good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan 

dan akuntabel. Strategi yang ditempuh adalah melalui pengawasan intensif kepada 

Wajib Pajak dalam rangka mencapai sasarannya, yaitu tercapainya target 

penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pada pelaksanaannya, 

strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah peningkatan 
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pelayanan dan pengawasan yang efektif kepada Wajib Pajak untuk mencapai 

sasaran yaitu peningkatan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. 

Oleh karena itu, salah satu bentuk dari reformasi dan modernisasi 

perpajakan adalah dengan menambahkan fungsi baru yaitu pembentukan fungsi 

Account Representative  pada seksi Pengawasan dan Konsultasi di setiap KPP yang 

menggunakan sistem organisasi modern. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 

98/KMK.01/2006 pasal 2 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan 

Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern menyebutkan bahwa 

pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah diimplementasikan organisasi modern 

maka ditetapkan adanya Account Representative yang mengemban tugas 

intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, 

analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. 

Dalam menjalankan tugasnya, Account Representative diwajibkan untuk 

memberikan himbauan, sosialisasi, bimbingan, serta pengawasan terhadap 

kepatatuhan para Wajib Pajak. (Hapsari, 2012). Adapun tugas Account 

Representative sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 pasal 2 

tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

mengimplementasikan organisasi modern yaitu melakukan pengawasan kepatuhan 

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknik 

perpajakan kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, serta analisis 

kinerja Wajib Pajak dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. 

Account Representative bekerja secara terstruktur dan melakukan 

pengawasan intensif kepada Wajib Pajak dengan menggunakan model manajemen 
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risiko kepatuhan Wajib Pajak. Risiko dapat diidentifikasikan secara umum sebagai 

kemungkinan sebuah peristiwa yang mempunyai dampak negatif dalam mencapai 

suatu tujuan. Walaupun dampak tersebut bersifat tidak pasti, namun ketidakpastian 

tersebut harus dikelola dengan pendekatan terstruktur dan sistematis menggunakan 

analisa risiko, sehingga dampak negatif tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. 

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 

tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, risiko 

adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang 

diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.  Ilyas (2013) mengatakan bahwa 

manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko perpajakan memiliki padanan seperti 

definisi tersebut dalam konteks risiko perpajakan yang timbul dari kegiatan usaha 

Wajib Pajak.  

Risiko yang dikelola menggunakan pendekatan sistematis melalui 

identifikasi, analisis, dan penilaian itulah yang disebut sebagai manajemen risiko. 

Melalui manajemen risiko ini, Wajib Pajak dapat dikategorisasikan berdasarkan 

tingkat risikonya. Dalam proses manajemen risiko kepatuhan Wajib Pajak, 

diperlukan adanya kelengkapan data yang dipergunakan sebagai acuan untuk dapat 

mengelompokkan risiko. Menurut Ilyas (2013) risiko perpajakan dapat dilihat dari 

empat risiko sebagai berikut : 

1. Risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan adanya faktor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi operasional Wajib Pajak ;  

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14744
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2. Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

dan tuntutan hukum ; 

3. Risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya persepsi negatif  

terhadap organisasi Wajib Pajak ; 

4. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan Wajib Pajak tidak 

mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

Tujuan dibentuknya Account Representative adalah untuk mengetahui 

segala tingkah laku ruang lingkup dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban Wajib Pajak yang diawasi sehingga berperan sangat penting dalam 

manajemen risiko dan pengawasan secara langsung terhadap Wajib Pajak. Hal 

tersebut dilakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, 

Account Representative adalah pegawai Dirjen Pajak yang lebih mengenal secara 

langsung Wajib Pajak yang terdaftar sehingga dapat menganalisis dan 

mengidentifikasi risiko terutama risiko kepatuhan sehingga berperan penting dalam 

proses manajemen risiko. 

Santoso (2008) mengungkapkan setelah risiko ketidakpatuhan dan 

ukurannya didefinisikan, selanjutnya Wajib Pajak dikelompokkan berdasarkan 

tingkat risikonya. Pengelompokan ini bertujuan untuk manajemen risiko dalam 

administrasi perpajakan sehingga mengurangi peluang timbulnya risiko 

ketidakpatuhan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai salah satunya 

dengan menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap kelompok ketidakpatuhan. 

Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) 
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mengelompokkan Wajib Pajak ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat 

ketidakpatuhannya; rendah, menengah dan tinggi.  

Kondisi perpajakan yang baik menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak 

maupun fiskus dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan membutuhkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan UU Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 

secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari sistem 

self assessment  (Rahayu, 2010). 

   Menurut penelitian yang dilakukan Ihsan (2013) ditemukan adanya bukti 

yang menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan maka akan memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian tentang pentingnya pengawasan pajak terhadap peningkatan kepatuhan 

pajak pernah dilakukan oleh Organization for Economic Coperation and 

Development (OECD) pada tahun 2004 yang berjudul Compliance Risk 

Management: Managing and Improving Tax Compliance. Hasilnya penegakan 

sanksi hukum dapat meningkatkan kepatuhan apabila telah dilakukan pendekatan 

secara persuasif kepada Wajib Pajak. Suatu pendekatan yang efektif untuk 

mengelola dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan 

proses manajemen risiko secara terstruktur dan terus menerus melakukan 

pengawasan dalam konteks kegiatan Wajib Pajak. Hal tersebut melibatkan : 

 Pengawasan secara berkala terhadap operasional kegiatan Wajib Pajak 

dan pihak otoritas pajak. 
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 Mengidentifikasi, menilai dan memprioritaskan risiko penerimaan, sistem 

perpajakan secara keseluruhan dan reputasi otoritas pajak di masyarakat. 

 Memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku Wajib Pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya. 

 Pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak. 

 Mengevaluasi keberhasilan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 

   Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008) berhasil 

membuat fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak dengan mengelompokkan Wajib Pajak menurut risiko 

ketidakpatuhannya, yaitu risiko bahwa ada pajak yang tidak dibayar karena Wajib 

Pajak tidak patuh sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan 

Wajib Pajak sesuai dengan risiko ketidakpatuhan (rendah, menengah, dan tinggi). 

   Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan dan penelitian sebelumnya, 

maka penulis mengindikasikan kecenderungan bahwa dengan adanya efektivitas 

penerapan manajemen risiko yang berupa analisis, pengawasan dan konsultasi 

kepada Wajib Pajak dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. 

   Kerangka pemikiran penelitian di atas dapat digambarkan secara 

sederhana melalui bagan berikut ini : 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:164) yaitu : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, 

hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.” 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya 

diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) merupakan 

hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H0: Efektivitas penerapan manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

H1: Efektivitas penerapan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Gambar 2.5 

Kerangka Hipotesis 
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