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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian  

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Definisi Pajak 

Banyak pakar memberikan batasan tentang pajak. Pada dasarnya memiliki 

tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. 

Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-

masing pakar dalam perumusannya. 

Definisi pajak dalam buku Mohammad Zain (2007:10) yang 

dikemukakan oleh para ahli adalah: 

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

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

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”.  

 

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

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa:  

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

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

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 
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Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.” 

 

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

Horace R (2005), menjelaskan bahwa:  

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 

bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib  kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

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

 

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

melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual  oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

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

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1), ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah  untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk 

menghindari gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) ada tiga macam 

cara, yaitu: 
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1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerinta (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

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

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Witholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

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

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2.1.2.1 Pengertian dan Fungsi NPWP  

Menurut Diana Sari (2013:179), pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak 

biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan  kepada Wajib Pajak 

(WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan memiliki NPWP yang unik dan 

berbeda dengan Wajib Pajak lain. NPWP terdiri dari 15 digit. 8 digit pertama 

merupakan kode administrasi pajak, 1 check digit,3 kode kpp, dan 3 kode cabang. 

Fungsi dari NPWP antara lain sebagai berikut : 

1) Sarana dalam administrasi perpajakan. 

2) Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setiap dokumen 

perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat 

Pemberitahuan, harus mencantumkan NPWP 

4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 

perpajakan. 
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5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang 

mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti 

Dokumen Impor. 

6) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit 

bank dan lelang. 

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat 

langsung lainnya, seperti: 

1. Memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank; dan 

3. Memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

 

2.1.2.2 Kewajiban untuk Memperoleh NPWP  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.03/2012 menyebutkan 

bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:  

1. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian 

pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara 

tertulis.  

2. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat 

usaha tersebut di beberapa tempat.  
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3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang 

jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.  

4. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat 

mengajukan untuk memperoleh NPWP.  

DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak 

melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini 

sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP). 

 

2.1.2.3 Cara Memperoleh NPWP 

 Menurut Diana Sari (2013:180), Sesuai dengan Self Assessment maka 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak 

untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP 

atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration, 

yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line melalui situs 

Pajak (www.pajak.go.id). 

 Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir 

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan: 

http://www.pajak.id/
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1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk bagi penduduk Indonesia atau fotokopi  paspor ditambah surat 

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah 

atau Kepala Desa bagi orang asing. 

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: 

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; 

b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 

3. Untuk WP Badan: 

a. Fotokopi akte pendiriaan dan perubahan terakhir atau surat keterangan 

penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; 

b. Fotokopi KTP bagi penduduk indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus 

aktif; 

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang 

minimal Lurah atau Kepala Desa. 

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut / Pemotong: 

a. Fotokopi KTP bendaharawan; 

b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. 

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/ Pemungut: 
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a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation; 

b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; 

c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus 

joint operation. 

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau 

wanita kawin tidak pisah harus melampirkan fotokopi surat keterangan 

terdaftar. 

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan 

surat kuasa khusus. 

 

2.1.2.4 Penerbitan NPWP Secara Jabatan 

 Menurut Diana Sari (2013:184), KPP dapat menerbitkan NPWP secara 

jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila 

berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi 

syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan 

dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

2.1.2.5 Penghapusan NPWP  

 NPWP dapat dihapuskan. Dengan penghapusan NPWP ini tidak berarti 

menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pengertian 
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penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. 

 Menurut Diana Sari (2013:185), Ada beberapa kondisi yang 

memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP, yakni: 

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan dengan 

adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi 

berwenang; 

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, 

disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; 

3. Warisan yangbelum dibagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. 

Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang 

selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; 

4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte 

pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang 

berwenang; 

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya 

sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri 

dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat 

lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; 

6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. 

Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, 

kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak 

dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena: 
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a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan 

warisan; 

b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi; atau  

c. Wajib Pajak Tidak mempunyai kekayaan lagi. 

Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita kawain karena 

perkawinannya tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, 

berlakunya sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan 

dengan ketentuan suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

 

2.1.2.6 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP  

 Menurut Diana Sari (2013:187), setiap orang yang dengan sengaja tidak 

mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, 

sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan 

paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

 Pidana tersebur di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi 

pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara 

yang dijatuhkan.  

 Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomir Pokok Wajib Pajak, atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar 
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dan tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 

melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi 

atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah 

restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 

dilakukan. 

 

2.1.3  Pengertian Wajib Pajak 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 

bahwa: 

“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.” 

 

 

2.1.3.1  Wajib Pajak Orang Pribadi  

 Wajib Pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di 

luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi 

yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 

satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal 
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di Indonesia termasuk warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

 Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

 

2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Kewajiban Wajib Pajak selain mendaftarkan diri untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah melakukan sendiri perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

(SPT). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 

bahwa: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Pasal 1:11) 
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2.1.5 Reformasi Perpajakan 

Menurut Diana Sari (2013:6), reformasi perpajakan di Indonesia telah 

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

perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem 

Official Assesssment ke sistem Self Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan 

mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang 

sebelumnya dikhawatirkan  dapat menimbulkan praktik-praktik ilegal untuk 

menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan, melalui reformasi : 

a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak; 

b. Kebijakan Perpajakan; 

c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak; 

d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan; 

e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat 

Pajak 

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan, yaitu : 

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; 

b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-

Undang Perpajakan; dan 
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c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. 

 

2.1.5.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan 

 Menurut Djozoli Sadhani (2005:60) modernisasi administrasi pajak 

adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang 

dilakukan secara komprehensif. Meliputi aspek teknologi informasi yaitu 

perangkat lunak, perangkat keras, dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat 

kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, 

dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga 

diharapkan dapat mengurani korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:128), Modernisasi Administrasi 

Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: 

1. Perubahan Struktur Organisasi 

Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi 

pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu 

diubah, baik dilevel kantor pusat maupun di level kantor operasional. 

a. Job Desk 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 baru untuk menangani 

intelijen dan penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakat, serta 
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beberapa direktorat baru yang menangani penelitian perpajakan, 

kepatuhan internal, dan transfer pricing. 

b. Job Desk 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 di atas KPP yang menerbitkan surat 

ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan. 

2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi 

Komunikasi dan Informasi 

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi 

yang melalui: 

a. SOP untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP 

b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system dengan 

dibukanya fasilitas e-Filing, e-SPT, e-payment, e-registration. 
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c. Untuk sistem administasi internal saat ini terus dilakukan 

pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). 

3. Penyempurnaan Manajemen SDM Langkah perbaikan dalam bidang SDM 

yaitu: 

a. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh 30.000 pegawai 

DJP guna mengetahui sebaran kualitas dan kualitas kompetensi 

pegawai. 

b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya 

ditentukan job grade dan 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. 

d. Sebagai catatan, pembuatan, dan dokumentasi SOP untuk seluruh 

proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilain 

kerja. 

e. Semuanya akan dimanfaakan untuk membuat sistem jenjang  karir, 

khususnya sistem mutasi dan promosi, serta remunerasi yang lebih 

jelas, adil dan akuntabel. 

4. Pelaksanaan Good Governance 

DJP dengan program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan 

prinsip-prinsip good governance berupa: 

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai secara tegas 

mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam 
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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 di bidang perpajakan. 

c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat 

yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat 

Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. 

d. Pembentukan complience center di masing-masing Kanwil modern 

untuk menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen DJP untuk 

selalu meningkatkan pelayanan kepada WP sekaligus pengawasan bagi 

internal DJP. 

 

2.1.6  e-System Perpajakan  

Dalam Dalam mewujudkan sistem administrasi pepajakan yang modern, 

pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan 

online. e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi 

perpajakannya. Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), e-System merupakan 

suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui 

teknologi internet. Banyak layanan e-System pada administrasi perpajakan di 

Indonesia, yaitu: 
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1. e-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung 

langsung secara online dengan Dierktorat Jenderal Pajak. 

2. e-Filing; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem 

online dan real time. 

3. e-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online. 

4. e-Conseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 

untuk konsultasi secara online. 

5. e-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak 

untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam 

menyampaikan SPT. 

 

2.1.7 Elektronik Registration (e-Registration) 

2.1.7.1 Pengertian e-Registration  

Menurut Sultoni (2013:39) proses pendaftaran Wajib Pajak merupakan 

pintu masuk (entry level) administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Berawal dari pendaftaran Wajib Pajak, Proses 

administrasi perpajakan akan berlanjut ke tahap pelayanan dan pengawasan 

kepatuhan. Dalam rangka mewujudkan sistem pendaftaran Wajib Pajak yang 

semakin baik, Ditjen Pajak tengah melakukan beberapa pengembangan dan 

penyempurnaan terkait tata cara pendaftaran Wajib Pajak. Salah satu terobosan 

yang dilakukan adalah dengan menciptakan mekanisme pendaftaran Wajib Pajak 

secara online melalui aplikasi e-registration.  
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Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 

Pasal 1 Ayat 15 Aplikasi e-registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak 

dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib 

Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung 

secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.  

Aplikasi e-registration diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam 

meningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan 

keputusan, peningkatan pelayanan ke pelanggan, dan dapat mengembangkan 

aplikasi-aplikasi strategi yang baru. Sistem ini terbagi atas dua bagian, yaitu 

sistem dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran 

Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang 

berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. 

E-Registration merupakan suatu aplikasi sistem teknologi informasi yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan Wajib Pajak pada saat 

mendaftarkan diri secara online melalui situs DJP yang langsung terhubung 

dengan jaringan internet. Dikarenakan e-registration merupakan suatu sistem 

maka, dalam penerapannya sebaiknya DJP selalu memperhatikan dan 

meningkatkan kualitas sistem dari aplikasi e-registration tersebut agar dapat 

meminimalisir kesulitan atau kemungkinan terjadinya gangguan (error) pada 

sistem maupun jaringan internet ketika Wajib Pajak mengakses aplikasi ini. 
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Dengan adanya sistem yang berkualitas aplikasi e-registration ini dapat 

digunakan secara efektif oleh Wajib pajak. 

 

2.1.7.1.1 Kualitas Sistem e-Registration 

Definisi umun sistem adalah kumpulan elemen-lemen yang saling 

berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan (Input) sehingga 

menghasilkan keluaran (Output). 

Adapun pegertian sistem menurut Jogiyanto (2005:683) adalah : 

“Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 

dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem 

merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam 

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut American Heritage Dictionary yang dikutip oleh Roger 

Pressman dalam bukunya Rekayasa Perangkat Lunak (2002:217) mendefinisikan 

kata kualitas sebagai sebuah karakteristik atau atribut dari sesuatu. Sebagai atribut 

dari sesuatu, kualitas mengacu pada karakteristik yang dapat diukur, sesuatu yang 

dapat kita bandingkan dengan standar yang sudah diketahui seperti panjang, 

warna, sifat kelistrikan, kelunakan, dam sebagainya. 

Kualitas sistem biasanya berfokus pada karakteristik kinerja sistem. 

Menurut DeLone dan McLean dalam Ronauli Nadeak (2012), kualitas sistem 

merupakan ciri karakteristik yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri. 
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Kualitas sistem memerlukan indikator untuk dapat mengukur seberapa besar 

kualitas dari sistem tersebut. Indikator kualitas sistem diwujudkan dalam 

seperangkat pertanyaan kualitas sistem yang dapat diukur melalui beberapa 

indikator sebagai berikut: 

1. Ease of use (Kemudahan Penggunaan) 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut 

dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. 

2. Response Time (Kecepatan Akses) 

Kecepatan akses merupakan salah satu indikator kualitas sistem informasi. 

Diukur melalui kecepatan pemrosesan, dan waktu respon. 

3. Reliability (Keandalan Sistem) 

Keandalan sistem informasi dalam konteks ini adalah ketahanan system 

informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

4. Flexibility (fleksibilitas) 

Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam 

melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

5. Security (keamanan) 

Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan 

oleh suatu sistem informasi. 
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2.1.7.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP melalui e-Registration 

Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP pada dasarnya dapat 

dilakukan melalui tiga cara, yaitu mendaftar langsung di KPP/KP2KP setempat, 

mendaftar melalui aplikasi e-registration, dan didaftarkan secara jabatan. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 

pasal 4 dan pasal 7 cara pendaftaran NPWP dengan sistem e-registration dapat 

dilakukan dengan tata cara pendaftaran NPWP melalui internet adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuka situs DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id. 

2. Memilih menu sistem e-registration. 

3. Membuat Account baru pada sistem e-registration. 

4. Login ke sistem e-registration dengan mengisi username dan. password yang 

telah dibuat. 

5. Memilih jenis wajib pajak yang sesuai (OP, Badan, atau Bendaharawan). 

6. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan 

kemudian klik tombol daftar jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap. 

Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui 

Aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau 

digital dan mempunyai kekuatan hukum. 

7. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

melalui Aplikasi e-registration harus mengirimkan dokumen yang 

disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.  

http://www.pajak.go.id/
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8. Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud diatas dapat 

dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) 

dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkan dengan 

menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.  

9. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud diatas belum 

diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 

penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik maka permohonan 

tersebut dianggap tidak diajukan. 

10. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP 

menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 

11. Terhadap permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah 

diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 

(satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. 

12. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan 

kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat. 

 

2.1.7.3 Perkembangan Aturan Penggunaan Aplikasi e-Registration 

 Menurut Sultoni (2013:41) aplikasi e-registration pertama kali dikenalkan 

oleh Ditjen Pajak pada akhir tahun 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-173/PJ./2004. Dengan Kepdirjen ini Wajib Pajak 

diberi opsi lain dalam mengajukan permohonan pendafaran Wajib Pajak, yaitu 

melalui aplikasi e-registration. Maka mulai tanggal 7 Desember 2004, 
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permohonan pendaftaran Wajib Pajak dapat diajukan dengan dua cara yaitu secara 

tertulis (manual) dan secara elektronik melalui aplikasi e-registration yang 

tersedia di laman www.pajak.go.id. 

 Lima tahun berselang, Dirjen Pajak kembali menerbitkan peraturan baru 

penggunaan aplikasi e-registration. Pada 16 Maret 2009, Dirjen Pajak 

menerbitkan PER-24/PJ/2004 yang mencabut KEP-173/PJ./2004. Penerbitan 

perdirjen ini merupakan konsekuensi atas diterbitkannya Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor: 20/PMK.03/2008 tentang jangka waktu pendaftaran 

dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, 

serta pengukuhan dan pencabutan PKP. PER-24/PJ/2009 ini merupakan aturan 

pelaksanaan dari PMK Nomor: 20/PMK.03/2008. Tidak ada perbedaan mendasar 

dengan aturan sebelumnya. Hanya saja dengan PER-24/PJ/2009 ini memberi opsi 

lain bagi Wajib Pajak dalam menyamptaikan berkas dokumen persyaratan. 

Setelah melakukan pendaftaran secara online , Wajib Pajak tidak harus datang 

secara langsung ke KPP/KP2KP  untuk menyampaikan berkas dokumen 

persyaratan, sebagaimana diatur dalam KEP-173/PJ./2004. Dengan PER-

24/PJ/2009, Wajib Pajak dapat juga mengirimkan berkas permohonan tersebut 

melalui pos/kurir. 

 Perubahan UU No.8 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Perpajakan 

(UU KUP) pada tahun 2009 turut mengubah pula aturan-aturan pelaksanaan 

pendaftaran Wajib Pajak. Tanggal 14 Mei 2012, pemerintah menerbitkan PMK   

Nomor: 73/PMK.03/2012 yang mencabut PMK Nomor: 20/PMK.03/2008. PMK 

ini mengatur jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara 

http://www.pajak.go.id/
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pendaftaran, pemberian, dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan 

pencabutan PKP. 

 Sebagai turunan dari PMK Nomor: 73/PMK.03/2012, satu tahun 

kemudian, yakni 30 Mei 2013, Ditjen Pajak menerbitkan Perdirjen baru yang 

mengatur tata cara permohonan Wajib Pajak. Perdirjen terbaru ini adalah PER-

20/PJ/2013. Selain mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak, Perdirjen ini juga 

sekaligus mengatur tata cara pelaporan usaha untuk pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), Penghapusan NPWP, Pencabutan PKP, Pengawasan terhadap PKP, 

perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP, pemindahan Wajib Pajak, dan 

penetapan Wajib Pajak non efektif. 

 PER-20/PJ/2013 ini cukup revolusioner. Pasalnya Perdirjen ini telah 

mencabut seluruh aturan lama terkait tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan 

Pengukuhan PKP. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 48, aturan yang dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku tersebut berjumlah 10 item aturan. Perdirjen ini juga 

sekaligus mengatur ketentuan pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak 

baik secara tertulis (manual) maupun secara melaui aplikasi e-registration. Jadi 

dua cara mendaftar yang tadinya diatur dalam dua aturan yang berbeda, yaitu 

secara manual dan elektronik, kini disatukan dengan aturan ini. Selain itu, PER-

20/PJ/2013 juga telah menjadikan aplikasi e-registration sebagai cara utama 

dalam mengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak. 

 Aturan penggunaan aplikasi e-registration sendiri telah mengalami 

perkembangan sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2004. Perbedaan ketentuan 

tersebut pada dasarnya terletak pada sifat penggunaan, jangka waktu berlakunya 
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SKTS, dan pengiriman dokumen yang disyaratkan. Tabel 2.1 merekap hal 

tersebut.  

Tabel 2.1  

Perkembangan Aturan Penggunaan Aplikasi e-Registration 

Aspek 

PER-20/PJ/2013 

(PMK Nomor: 

73/PMK.03/2012) 

PER-24/PJ/2009 

(PMK Nomor: 

20/PMK.03/2008)  

KEP-

173/PJ./2004 

(KEP-

161/PJ./2001 jo. 

PER-160/PJ/2007 

Mulai Berlaku 
30 Mei 2013 s.d. 

sekarang 

16 Maret 2009 s.d. 

29 Mei 2013 

7 Des 2004 s.d.15 

Maret 2009 

Sifat Penggunaan 

Pilihan utama, 

kecuali WP tidak 

dapat mengajukan 

permohonan 

secara elektronik 

Pilihan kedua. 

Merupakan cara 

lain selain 

permohonan 

secara tertulis 

(manual) 

Pilihan kedua. 

Merupakan cara 

lain selain 

permohonan 

secara tertulis 

(manual) 

Surat 

Keterangan 

Terdaftar 

Sementara 

(SKTS)
* 

Tidak ada 

pengaturan SKTS 

spesifik, hanya 

disebutkan Bukti 

Penerimaan Surat 

(BPS) sebagai 

dasar penerbitan 

Surat Keterangan 

Terdaftar Tetap 

(SKT) 

SKTS berlaku 

terhitung sejak 

pendaftaran 

melalui sistem e- 

registration 

dilakukan sampai 

dengan diterbitkan 

SKT 

SKTS berlaku 

selama 30 hari 

sejak pendaftaran 

dilakukan 

Cara pengiriman 

Dokumen 

Persyaratan 

 Dengan 

mengunggah 

(upload) 

Dikirim ke KPP 

tempat WP 

terdaftar baik 

Dikirim secara 

langsung ke KPP 

terdaftar 
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softcopy 

dokumen , atau 

 Dikirim dengan 

menggunakan 

Surat  

Pengiriman 

Dokumen yang 

telah 

ditandatagani ke 

KPP tempat WP 

terdaftar, baik 

melalui 

pos/kurir 

maupun secara 

langsung  

melalui pos/kurir 

maupun secara 

langsung 

Jangka Waktu 

Pengiriman 

Dokumen 

Persyaratan 

Diterima KPP 

dalam jangka 

waktu 14 hari 

kerja setelah 

penyampaian 

permohonan 

pendaftaran secara 

elektronik 

Paling lama 30 

hari sejak 

pendaftaran 

dilakukan 

Paling lama 30 

hari sejak 

pendaftaran 

dilakukan 

*(hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh 

pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar 

bidang perpajakan). 

Sumber: Indonesian Tax Review Volume VI/Edisi 15/2013 
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2.1.8 Kepatuhan 

2.1.8.1 Definisi Kepatuhan 

Dalam hal perpajakan yang dimaksud Wajib Pajak Patuh memiliki arti dan 

kriteria. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila menyampaikan (membayar dan 

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

maupun perhitungannya serta lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan.  

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak 

(Mohammad Zain, 2007:31) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 

 Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

 Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

 Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000, bahwa 

kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah: 

 Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir 

 Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 
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 Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%  

 Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit 

oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengn pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal 

Berlakunya sistem self assessment di Indonensia menunjang besarnya 

peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor  

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

dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban 

untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem self assessment adalah 

kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan 

(compulsary compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib 

Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan 

perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan 

yang baik dan cepat dari wajib pajak. 

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 

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

dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena 
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pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi sebagai kriteria Wajib 

Pajak patuh sekalipun memberikan kontribusi besar pada negara. 

 

2.1.8.2 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Menurut Elia Mustikasari (2007) Penelitian mengenai kepatuhan pajak 

sudah sering dilakukan. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model Theory 

of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Wajib 

Pajak. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang 

signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) wajib pajak sangat 

dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan. 

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Icek Ajzen, seorang 

professor jurusan Psikologi dari University of Massachussetts pada tahun 1985. 

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

individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Ajzen (2006) 

dalam munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: 

a. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation). 

b. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and 

motivation to comply). 

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

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control 
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beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung 

dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hambatan yang 

mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam 

diri sendiri maupun dari lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) 

Sumber: Ajzen (2006) 

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.  
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Ajzen (2006) juga menyatakan bahwa semakin positif sikap terhadap 

perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan 

seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku 

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

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

muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan 

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

memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan 

cepat akan mempengaruhi perceived behavioral control individu tersebut. 

Perceived behavioral control yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku 

yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. 

 

2.1.8.3 Jenis-Jenis Kepatuhan  

Menurut Mardiasmo (2011:5) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 
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isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat 

melalui kepatuhan formal. 

 

2.1.8.4 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 tanggal 20 Januari dan mengirimkan penetapan 

Wajib Pajak patuh kepada: 

 Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar; 

 Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar; 

 Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tenpat Wajib Pajak lokasi terdaftar. 

Penetapan Wajib Pajak patuh tersebut berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun 

kalender. 

 

2.1.8.5 Pencabutan Wajib Pajak Patuh 

Surat Penetapan Wajib Pajak patuh dicabut oleh Kepala Wilayah stelah 

mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal memnuhi 

criteria pembetulan, 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; 
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3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 

dari 3 (tiga) Masa Pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari 

batas waktu penyampaian SPT Masa masa berlaku berikutnya; 

4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) Masa 

Pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau 

5. Dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah 

dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidag perpajaakan 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak Masa Pajak yang 

bersangkutan. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Ronauli Nadeak (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Peranan 

Kualitas Sistem e-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna dan kepatuhan 

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi” dengan 

mengambil sampel penelitian sebesar 5 orang untuk pengelola dan  99 Wajib 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cimahi. Penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa variabel Kualitas Sistem e-Registration (X) 

tidak memiliki peranan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (Y1) dan variabel 

Kualitas Sistem e-Registration (X) memiliki peranan signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) yang memberikan kontribusi sebesar 19,9%. 

Qurrotul Aini (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Peran 

Sosialisasi e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Wonocolo) dengan mengambil 
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sampel penelitian 3 tahun (2010-2012) mengenai data frekuensi sosialisasi dan 

jumlah Wajib Pajak orang pribadi pengguna e-registration di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa Peran Sosialisasi e-Registration (X) secara signifikan 

berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang 

dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang 

mendaftar dengan e-registration setiap tahunnya. Hingga tahun 2012 pendaftaran 

menggunakan e-registration mengalami peningkatan sebesar 73,01%. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Teknologi informasi terutama internet telah memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia. Kemajuan teknologi 

modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi 

terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses 

pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama arsip elektronik tentu saja 

lebih praktis dan memiliki tingkat risiko lebih kecil (Risal C.Y. Laihad, 2013). 

Perkembangan teknologi informasi digunakan oleh pemerintah guna 

meningkatkan layanan pemerintahan, hal ini dikenal dengan istilah Electronic 

Government. Menurut Andri Parwito (2009), Electronic Government atau yang 

lebih dikenal sebagai e-Gov merupakan adopsi dari peranan teknologi informasi 

yang digunakan oleh pemerintah supaya efektivitas dan efisiensi dalam rangka 

melaksanakan fungsi public service kepada warga negara. 
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 Begitu pun dengan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 

1983 merupakan tonggak awal terjadinya reformasi perpajakan. Modernisasi  

administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan 

wujud dari reformasi perpajakan. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan 

untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib. Dengan demikian, diharapkan 

dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan berimplikasi pada 

peningkatan penerimaan negara. 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan 

secara sukarela. Menurut Norman D. Nowak (Mohammad Zain, 2007) 

kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan 

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: 

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan; 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.” 

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan modernisasi 

administrasi perpajakan adalah adanya Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui 

Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Sistem administrasi 

perpajakan modern yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat 
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wujudnya dengan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan pajak yang baru dan lebih 

modern yang disebut dengan e-System. 

 Berbagai fasilitas pelayanan e-Sytem pada administrasi perpajakan yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan Wajib Pajak agar lebih 

mudah dalam melakukan administrasi perpajakan yaitu: 

1. e-Registration 

2. e-Filling 

3. e-Payment 

4. e-Conseling 

5. e-SPT 

Dalam rangka mewujudkan sistem pendaftaran Wajib Pajak yang semakin 

baik, Ditjen Pajak tengah melakukan beberapa pengembangan dan 

penyempurnaan terkait tata cara pendaftaran Wajib Pajak. Salah satu terobosan 

yang dilakukan adalah dengan menciptakan mekanisme pendaftaran Wajib Pajak 

secara online melalui aplikasi e-registration (Sultoni, 2013).  

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru yaitu PER-20/PJ/2013 

Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan: 

“Aplikasi e-registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 

pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan 

Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung 

langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.” 

 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat 

untuk mendaftarkan diri, masyarakat tidak perlu untuk datang langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak karena masyarakat dapat mendaftarkan diri dimana pun mereka 
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berada secara online. Selain itu bagi Ditjen Pajak aplikasi e-registration ini 

diharapkan dapat turut mendukung kegiatan ekstensifikasi yang lebih efektif dan 

dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menyajikan model 

hipotesis sebagai berikut : 

 

 

               

 

        Gambar 2.3 

       Model hipotesis 

 

H0 : Penerapan e-registration tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri.  

Ha:  Penerapan e-registration berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri. 
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