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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yaitu :

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Sari

(2013:34) mendefinisikan:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan dari beberapa definisi pajak dapat disimpulkan bahwa pajak

ialah iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan undang- undang  dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran

Negara bagi kemakmuran rakyat.

Dilihat dari definisinya, menurut Sari (2013:38) pajak memiliki dua fungsi

yaitu:
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1. Fungsi Penerimaan (budgeter)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-

banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (regular)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang

keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya,

pertahanan keamanan) misalanya : mengadakan perubahan tarif,

memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan - keringanan

atau sebaliknya pemberatan - pemberatan yang khusus ditujukan

untuk masalah tertentu.

Pajak juga digunakan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah

membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kebutuhan

akan dana itu, salah satunya dapat dipenuhi melalui pajak. Pajak hanya

dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak.

Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh

mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan

pendapatannya.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia berdasarkan

Undang-undang :
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1. Official Assessment System

Official assessement system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (kantor pajak) untuk menentukan

besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini umumnya diterapkan

terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat

selaku subjek/wajib pajak dipandang belum mampu untuk diserahi

tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

2. Self Assessement System

Self assessement system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memnentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Sistem ini umumny diterapkan pada jenis

pajak di mana wajib pajak dipandang cukup mampu untuk diserahi

tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajak sendiri.

3. With Holding System

With Holding System adalah sistem pengenaan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Dengan demikian, yang banyak melakukan tangguang jawab

adalah pihak ketiga.

2.1.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.2.1 Reformasi Pajak

Abimanyu (2003:15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah

perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama,
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yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi

perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan

dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung

menyentuh pillar perpajakan, yaitu:

a. Bidang Administrasi, yakni melalui administrasi perpajakan.

b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang

undang perpajakan.

c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan

perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang

perpajakan. Reformasi yang dilakukan pemerintah telah membuat kebijakan

perpajakan baru dengan mengubah undang-undang. Selama ini pemerintah telah

mengalami empat tahap reformasi perpajakan, diantaranya adalah:

a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

b. UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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Perubahan dibidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas

administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang

perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

2.1.2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Dunsire yang dikemukakan kembali oleh Widilestariningtyas dkk

(2008:43). Administrasi yaitu :

“Administarsi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan,
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi
kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan
mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan,
sebagai pekerja individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan
jasa publik, dan sebagai arena bidang akademik dan teoritis. Selanjutnya,
administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjuta, yang
digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan
orang dan material melalui kordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut
menunjukkan beberapa batasan  istilah administrasi bukan hanya sebatas
kegiatan ketatausahan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas,
membuat laporan administrative, dan sebagainya”.

Menurut Nasucha (2005:14), reformasi administrasi perpajakan, yaitu :

“Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan

kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan

agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”.

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai

efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang

tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per

unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang

menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-

ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi

perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran (1) kepatuhan
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pajak sukarela, (2) prinsip prinsip self assesment, (3) menyediakan informasi

kepada wajib pajak, (4) kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang

berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, (5)

peningkatan dalam kontrol dan supervisi, (6) sanksi yang tepat. Dalam

meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara khusus dapat

distimulasi oleh: (1) penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar, (2)

peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil, (3) penggunaan jasa

perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

Langkah-langkah pembaruan administrasi perpajakan (tax administrative

reform) meliputi :

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.

2. Pembentukan dan perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib

Pajak (WP) Besar (Large Taxpayer Office, LTO), diantaranya meliputi

pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem

administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan

implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

3. Pembangunan KPP khusus WP menengah, dan KPP khusus WP kecil di

Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak.

4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak dan penyampaian SPT secara

online.

5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak.

6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal

Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.
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Pembaruan sistem perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya

sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Menurut Gunadi (2006), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu

mengatasi masalah-masalah berikut :

a. Wajib pajak yang tidak terdaftar (Unregistered taxpayers) Artinya sejauh

mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan

terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak

walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk

menjadi Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau stop

filing taxpayer Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak

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

taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk

mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT)

tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah

tenaga pemeriksa.

c. Penyelundup pajak atau tax evaders

Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan

pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-

undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan

sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran

Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak
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melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data

tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d. Penunggak pajak atau delinquent taxpayers

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya

pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan

penagihan secara intensif.

Pada hakekatnya sasaran dari administrasi perpajakan ialah untuk

meningkatakan kepatuhan tax payers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

dan ketentuan pelaksanaan kepatuhan perpajakan secara seragam menjadi satu

persepsi antara wajib pajak dan fiskus untuk penerimaan yang maksimal dengan

biaya yang optimal.

2.1.2.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 telah meluncurkan program

perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat dapat

disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya dapat diartikan

sebagai pengguna sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program

administrasi modern ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Strategi yang

ditempuh ialah pemberian pelayan prima sekaligus pengawasan yang intensif

kepada wajib pajak.

Adapun tujuan dari sistem administrasi perpajakan modern, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi
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2. Tercapaiya tingkat kepercayaan (trust) terhadapa administrasi

perpajakan yang tinggi

3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Seirama dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern fasilitas

pelayanan perpajakan yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak yang siap

dinikmati oleh masyarakat atau wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Tempat Pelayanan Terpadu

b. Account Representative

c. Help Disk

d. Complaint Center

e. Call Center

f. Media Informasi Pajak

g. Website

h. E-system perpajakan

A. Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Sofyan (2005:3), tentang sistem administrasi perpajakan modern

:

“Penerapan sistem administrasi perpajakan mengalami penyempurnaan
atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun
kelambagaan agar lebih efisiensi, ekonomis dan cepat yang merupakan
perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan
jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang
digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”

Sedangkan menurut Suparman (2007:1), tentang pengertian sistem

administrasi perpajakan modern :
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“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Berdasarkan dari kedua definisi yang telah dijabarkan diatas sistem

administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari dari program dan

kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau

perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar

sistem perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur

perpajakan yang lebih efisien dan efektif, guna mencapai sasaran perpajakan

penerimaan pajak yang optimal. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan

sistem administrasi perpajakan bagi wajib pajak  adalah simplicity, dimana alur

pekerjaan menjadi lebih sederhana dengan bantuan Account representative;

certainly yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan

didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di kanwil serta pelayanan di KPP.

B. Dimensi Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern ada beberapa

dimensi penting yang perlu diketahui. Menurut Nasucha (2005:166), setidaknya

ada empat dimensi dalam reformasi administrasi perpajakan (X1), yaitu :

1. Modernisasi struktur organisasi

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran

yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub

unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan

jaringan komunikasi formal. Komponen yang cenderung adalah manusia sebagai
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pejabat dan pegawai. Pegawai dan pejabat merupakan makhluk yang berpikir,

berperasaan, berbudaya, maupun bertindak dan mengubah sesuatu, serta mampu

memperoleh pengaruh dari lingkungannya. (Adiwisastra, 2001).

Ada enam elemen penting yang perlu diperhatikan ketika mendesain

struktur organisasi, yaitu (1) spesialisasi pekerjaan; (2) departementalisasi; (3)

rantai perintah; (4) rentang kendali; (5) sentralisasi dan desentralisasi; (6)

formalisasi. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian pekerjaan untuk

menggambarkan sejauhmana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi

pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Departementalisasi adalah dasar

mengelompokkan pekerjaan sehingga tugas-tugas yang sama dapat

dikoordinasikan. Rantai perintah merupakan garis kewenangan yang tidak

terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan

tentang pelaporan. Rentang kendali mengacu pada jumlah bawahan yang dapat

dipimpin secara efisien dan efektif. Istilah sentralisasi mengacu pada terpusatnya

pengambilan keputusan pada titik tunggal dalam organisasi. Konsep ini hanya

mengakui kewenangan formal, yaitu yang melekat pada kedudukan seseorang.

Formalisasi mengacu pada suatu tingkat tentang pekerjaan dalam organisasi

distandardisasikan (Robbins dalam Suherman, 2009).

Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan

pemeriksaan, pendelegasian otoritas kegiatan, sistem pelaporan secara rutin, jalur

pengawasan tugas dan pemeriksaan. Sistem administrasi perpajakan modern

struktur organisasi dirancang dengan paradigm berdasarkan fungsi dengan

pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP
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bertanggungjawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan

pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggung

jawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional.

2. Modernisasi prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan

keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman

prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara

teratur (Sofyan, 2005). Perubahan struktur organisasi mencakup beberapa hal,

yaitu:

 Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR) yang

bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi

administrasi perpajakan beberapa wajib pajak. Menurut

Pandiangan (2008), Account Representative (AR) adalah seorang

petugas perpajakan yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan

terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani

penyelesaian hak Wajib Pajak, dan bertugas untuk tugas konsultasi,

jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lainya terkait

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

 Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar

waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.

 Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan

pelayanan, pengawasan.
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 Untuk mengakses dan mempercepat suatu pelayanan melalui

program komputerisasi.

 Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

3. Modernisasi strategi organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan

tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang,

dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi

dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari

waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Perubahan

strategi oraganisasi mencakup :

 Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data

mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis

pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan)

di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

 Kampanye sadar dan peduli pajak

Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good

governance framework melalui berbagai pihak, seperti perguruan

tinggi tokoh agama, dan juga melalui media massa, portal website,

serta pemasangan billboard di temapt-tepat strategi dan
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meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan

public relation.

 Simplifikasi administarsi perpajakan

Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan

pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan

online memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga

pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran

pajak secara online mengurangi administrative cost dan

compliance cost.

 Intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan:

a) Melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industry

tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah dan/ atau

potensi perpajakannya masih dapat digali;

b) Meningkatkan kegiatan penyidik tindakpidana dibidang

perpajakan untuk memberikan detterent effect yag positif;

c) Melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan

ekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak, pencegahan dan

penyanderaan.

 Mengembangkan mekanisme internal quality control atas

pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan

pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun

sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan feedback.
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 Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi

sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi

perpajakan modern.

 Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, pengukur

kepuasan wajib pajak.

4. Modenisasi budaya Organisasi

Culture atau budaya mengandung pengertian sebagai seperangkat

kepercayaan, nilai, dan pola perilaku bersama yang diterima oleh sekelompok

orang. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan

dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku

anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki

oleh anggota organisasi.

Budaya organisasi juga memberikan identitas organisasi, sebagai pengikat

organisasi, sumber inspirasi dalam menjabarkan kebijakan dan melaksanakan

tugas, sebagai penggerak organisasi, memberikan pola perilaku yang

menggariskan batas-batas toleransi sosial. Beberapa perubahan budaya organisasi

ialah;

 Adanya program pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good

governance). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal

14 Mei 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus
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2002, adanya Komite Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002, adanya divisi Perpajakan

dan Bea Cukai pada Komite Ombudsman Nasional, adanya

kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan

konsolidasi internal.

 Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat

Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan

efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian

Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional.

 Fasilitas perkantoran modern. Perkantoran modern dengan

keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana

dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang

upaya administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

2.1.3 Kualitas Pelayanan pajak

Kualitas pelayanan pajak berkaitan erat dengan kepuasaan dan

kepercayaan masyarakat. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi wajib pajak

untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan

aparat pajak, dalam hal penyelenggaraan . Pemerintahan yang sesuai dengan

aspirasi masyarakat. Ikatan emosiaonal semacam ini memungkinkan Ditjen Pajak

untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik masyarakat

atau wajib pajak. Pada gilirannya kepuasaan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat
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wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas

pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang

berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya

kualitas pelayanan pajak oleh instansi pemerintah diharapkan semakin membuat

wajib pajak mengerti betapa pentingnya membayarkan pajak demi pembangunan

negara.

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pelayan Pajak

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2005:10) menjelaskan bahwa kualitas

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kotler,

(2007:180), mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri serta sifat barang

dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang

dinyatakan maupun yang tersirat.

Rahayu (2010:134) menyatakan bahwa :

“Pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan dimana pelayanan pajak

sebagai pelayanan publik”.

Dalam Rahayu (2010:134), Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 tahun 1993 mengartikan :

“Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,
didaerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa
baikdalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalamrangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:134) menyatakan bahwa :

“Pelayanan pajak adalah termasuk pelayanan publik karena :
1. Dilaksanakan oleh instansi pemerintah
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2.Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan undang-undang dan

3. Tidak berorientasi pada laba”.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah aparat

pajak. Sehingga pelayanan aparat pajak dapat diartikan sebagai cara aparat pajak

dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan

seseorang wajib pajak (Hendroharto, 2006).

Definisi pelayanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang -undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

Pengertian ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pelayanan sektor publik

yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam bentuk barang atau jasa yang

sesuai kebutuhan masyarakan dan peraturan perundang undangan. Dengan

demikian pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila masyarakat dapat dengan

mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, waktu

yang cepat dan mendapat sedikit atau bahkan tidak ada keluhan dari masyarakat.

2.1.3.2 Dimensi Kualitas Pelayanan Pajak

Agar kualitas pelayanan yang diharapkan dapat dicapai maka penilaian

kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi kualitas (X2) yaitu tangible,
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reliable, responsiveness,  assurance dan emphaty (Widodo 2001:274).

Penjelasan dari kelima dimensi tersebut adalah :

a. Tangible (berwujud), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan

sarana komunikasi.

b. Reliability (handal), yaitu kemampuan perusahan untuk memberikan

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan.

c. Responsiveness (daya tanggap/ respon), yaitu kemampuan para staf untuk

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Assurance (jaminan) , mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan.

e. Emphaty (empati) , mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan

perpajakan adalah hasil kerja aparatur pajak baik secara kuantitas maupun kualitas

dalam periode waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan indikator :

empati, bukti fisik, keandalan, daya tanggap dan jaminan.

Berdasarkan kelima dimensi tersebut diatas, maka dikembangkan

sekelompok atribut atau variable dari masing-masing, diamana perinciannyadapat

dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.
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Tabel 2.1

Atribut / Dimensi Pelayanan Secara Keseluruhan

DIMENSI

1. Tangible a) Kenyamanan ruangan (udara sejuk, tempat duduk)

b) Ketersediaan fasilitas penunjang (peralatan kantor, ATM)

c) Ketersediaan lahan parker

d) Penampilan pegawai

2. Reliabilitas a) Ketetapan dalam memenuhi janji yang diberikan

b) Keandalan proses pelayan

c) Kemampuan pegawai dalam melayani

3. Responsive a) Ketanggapan petugas dalam menangani masalah

b) Ketersediaan petugas menjawab pertanyaan konsumen

c) Kesediaan petugas penganaman (satpam) membantu

konsumen

d) Kecepatan pelayanan

4. Assurance a) Pengetahuan pegawai tentang produk/jasa yang ditawarkan

b) Keterampilan petugas dalam melayani konsumen

c) Keramahan pegawai dalam melayani konsumen

d) Kesopanan penampilan pegawai (pakaian, sikap)

e) Keamanan dari gangguan tindakan kejahatan

5. Empathy a) Mudahnya akses ke organisasi

b) Kemudahan menemui petugas/ organisasi yang diperlukan

c) Kemampuan pegawai dalam memberikan saran dan pendapat



35

sesuai dengan kondisi konsumen

d) Pemahaman terhadap kebutuhan konsumen

Sumber : Diadopsi dari Zeithaml, Parasuraman, and Berry (2008), “Delivering

Quality  Service : Balancing Customer Perception and Expectation”.

Berkaitan dengan organisasi pelayanan publik, suatu fenomena umum

bahwa

permasalahan pelayanan yang sering timbul kebanyakan berkaitan dengan

aparat/petugas pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

tuntutan masyarakat terdadap pelayanan. Kesenjangan ini mengandung arti di satu

pihak tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi tetapi di

satu pihak aparatur pemerintahan yang melakukan pelayanan terbatas.

Keterbatasan aparatur/petugas dalam melayani masyarakat disebabkan oleh

(Widodo 2001: 278) :

a. Prasarana yang kurang mendukung atau kurang memadai dalam pelayanan

publik.

b. Jenis dan macam pelayanan yang menjadi beban pemerintah semakin

meningkat dan semakin kompleks.

c. Keterbatasan aparatur pemerintahan yang disebabkan ketidakmampuan

administratif.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan

tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggungjawab
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menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat

waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Pranoto (2007), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada

perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin.

Sedangkan menurut Ali (1999) dalam Slamet (2007), kepatuhan berasal

dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Patuh adalah suka menurut

perintah, taat pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku

sesuai aturan dan berdisiplin.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan kepatuhan adalah

tindakan atau perilaku seseorang yang suka mengikuti peraturan atau perintah.

2.1.4.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pasal 1 ayat (2) Wajib pajak adalah

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
perpajakan.”

Sebagaimana telah diketahui banyak wajib pajak terdaftar yang tidak

memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti

wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Adapun pengertian wajib pajak

efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa

memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau

Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib

pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran
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SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa

Jumlah wajib pajak efektif adalah selisih antara jumlah wajib pajak terdaftar

dengan jumlah wajib pajak non efektif.

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) sendiri dapat dikategorikan menjadi

orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak

orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang

hanya memperoleh passive income. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan

usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain

dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang pedagangan

yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

2.1.4.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (Zain: 2004), 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.”
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Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya.

Sedangkan menurut Santoso (2008) Kepatuhan wajib pajak adalah wajib

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi

seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun

administrasi.

Menurut Nasucha (Devano dan Rahayu, 2006:111), kepatuhan wajib pajak

dapat diidentifikasi dari :

 Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

 Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT);

 Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

 Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian

kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:114), wajib pajak

patuh yaitu wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban

perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.
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Menurut Widilestariningtyas dkk (2008:70) kepatuhan dapat dibagi

menjadi dua macam, yaitu:

a. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan diamana wajib pajak secara

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai

dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat

meliputi kepatuhan formal.

Menurut Widilestariningtyas dkk (2008:70) tentang masalah kepatuhan

wajib pajak yaitu:

”masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting yang ada di
seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang.
Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan
untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan
kelalaian pajak. Yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan
penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Usaha untuk melakukan penyuluhan dan menyadarkan wajib pajak agar

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bukanlah hal yang mudah.

Wajib pajak akan selalu berusaha untuk meloloskan diri dari setiap kewajiban

pajaknya, baik secara legal maupun illegal. Karena itulah sejak diterapkan self

assessment system tugas fiskus tidak lagi sebagai penentu besarnya jumlah pajak

terutang, tetapi melakukan tugas penyuluhan, pembinaan dan pengawasan.

Pemberlakuan self assessment system dalam pemungutan pajak sangat menunjang

peranan masyarakat wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara
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dari sektor pajak. Salah satu tolak ukur untuk mengukurperilaku wajib pajak

adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan

menyampaikan SPT secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemasukan SPT,

diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan sebagai fondasi Self Assessment dapat dicapai apabila elemen-

elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan (2001:83)

elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif

d. Penetapan law enforcement secara tegas dan adil

Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong

kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena

mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang

mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak

akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat,

akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan

administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan

instansi lain.

2.1.4.4 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus

dilakukan wjaib pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT),
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Laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran

atau penyetoran pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh

wajib pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan yang diperoleh yang

diperoleh dari dokumen wajib pajak di KPP. Dimensi-dimensi kepatuhan wajib

pajak (Y) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Setiap wajib pajak mengenai Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap

dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, dan

satuan mata uang rupiah.

b. Penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib

pajak.

c. Menyampaikan SPT masa lebih dari 20 hari setelah masa terhutangnya

pajak.

d. Menyampaikan SPT tahunan PPh Badan terhutang tidak melampaui

4(empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan

SPT sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah

melakukan suatu bentuk reformasi perpajakan serta perlu melakukan suatu bentuk

tindak peningkatan kualitas pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

yang dapat berdampak pada penerimaan Negara. Sistem administrasi perpajakan

modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang
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ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Kualitas

pelayanan pajak yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak juga akan

berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena tujuan dari setiap

administrasi perpajakan adalah untuk menawarkan layanan yang lebih baik dari

wajib pajak. Torgler (2007) menyatakan bahwa kesediaan para wajib pajak untuk

bekerja sama dengan aparat pajak akan meningkat, jika aparat pajak melihat

dirinya sebagai lembaga pelayanan dan memberikan pelayanan yang berkualitas

dan memperlakukan para wajib pajak sebagai mitra. Maka dapat disimpulkan

bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak

merupakan sesuatu hal yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan

kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak

mengajukan semua pajak yang diperlukan dengan menyatakan semua pendapatan

akurat dan membayar kewajiban pajak tepat menurut peraturan  undang-undang

pajak yang berlaku  (Palil & Mustapha, 2011b). Namun, kepatuhan wajib pajak

dapat dilihat dalam dua bentuk; kepatuhan administrasi dan kepatuhan bijaksana .

Kepatuhan administrasi mengacu kepada undang-undang pajak yang berlaku

sebagaimana diatur dalam peraturan yang relevan sedangkan kepatuhan bijaksana

mengacu pada ketepatan dalam mengisi formulir pengembalian pajak (Chow,

2004). Kepatuhan bisa melalui penegakan hukum oleh aparat terkait atau melalui

kesediaan sukarela wajib pajak (Kastlunger, Lozza, Kirchler, & Schabmann,

2013; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008; Kirchler, Hofmann, & Gangl, 2012;.
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Kogler et al, 2012; Muehlbacher, Kirchler, & Schwarzenberger, 2011; van Dijke

& Verboon, 2010; Wahl, Kastlunger, & Kirchler, 2010).

Beberapa Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang

Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Setiap wajib pajak mengenai Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap

dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, dan

satuan mata uang rupiah.

b. Penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib

pajak.

c. Menyampaikan SPT masa lebih dari 20 hari setelah masa terhutangnya

pajak.

d. Menyampaikan SPT tahunan PPh Badan terhutang tidak melampaui

4(empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan

SPT sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Nasucha (2005:9), dimensi dari Sistem Administrasi Perpajakan

Modern meliputi : modernaisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur

organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi.

Penerapan sistem modernisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pajak, dan produktivitas aparat pajak serta

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada hakekatnya kondisi sitem perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, langkah-langkah perbaikan
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administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang berperan

besar dalam menentukan penerimaan perpajakan.

Menurut Rustiyaningsih (2011) kualitas pelayanan yang baik kepada wajib

pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan, Untuk mengukur kualitas jasa pelayanan sedikitnya

terdapat 5 dimensi yang dapat digunakan, dalam pelayanan prima perpajakan

(Boediono, 2003: 114), Tangibles atau bukti langsung, Reliability atau

kehandalan, Responsiveness atau tanggapan, Assurance atau jaminan, Empathy

atau empati. Kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

pelayan pajak dalam memberikan jasa kepada konsumen (wajib pajak) yang

memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak dan diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan perpajakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menggambarkan

hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan kualitas pelayan

pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3

2.4

2.5

2.3 Perumusan Hipotesa

Sugiyono (2011:64) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah

penelitian, belum jawaban yang empirik.

Penerimaan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

 Kepatuhan wajib pajak dalam
mendaftarkan diri;

 Kepatuhan untuk melaporkan kembali
surat pemberitahuan (SPT);

 Kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak terutang; dan

 Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

(UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP)

Sistem Administrasi Perpajakan
Modern (X1)

 modernisasi struktur organisasi
 modernisasi prosedur organisasi
 modernisasi strategi organisasi
 modernisasi budaya organisasi

(Nasucha ,2005:9)

Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

 Tangibles atau bukti langsung
 Reliability atau kehandalan
 Responsiveness atau tanggapan
 Assurance atau jaminan
 Empathy atau empati

(Boediono, 2003: 114)



46

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau

tidaknya pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Berdasarkan

kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis

penelitian sebagai berikut:

2.3.1 Penerapan Sistem Administrsi Perpajakan Modern Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan, diharapkan

dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selama ini banyak

sekali keluhan dari wajib pajak tentang rendahnya kualitas pelayanan di KPP.

Wajib pajak sering mengeluh adanya pelayanan dan sistem administrasi yang

berbelit-belit dan minimnya pelayanan para pegawai untuk membantu kesulitan

wajib pajak. Keluhan tersebut mendorong wajib pajak enggan berurusan dengan

KPP, sehingga menyebabkan pula kepatuhan yang rendah. Ketidakpatuhan wajib

pajak tersebut tentu sangat merugikan karena dapat menyebabkan tidak

tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Nasucha (2004), tujuan administrasi pajak adalah membantu

perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, salah satu sasaran dari

reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar

pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi

yang efektif.

Menurut Bird dan Jantscher yang dikutip oleh Taufan (2005:15),

perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan perpajakan menjadi

tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas
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administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang

perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong

kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena

sistem administrasi yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh wajib pajak

dengan sosialisasi peraturan perpajakan yang harus ditingkatkan pembangunan

bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka

akan mendapat sanksi berat, akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi

sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking

informasi dengan instansi lain.

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang

diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Pelayanan yang baik yang dilakukan akan mendorong tingkat kepatuhan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena saatini kepatuhan

dirasakan masih kurang. Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah wajib

pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya,

pelayanan yang baik dapat membantu kesulitan ataupun permasalahan terkait

perhitungan pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam
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melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga pelayanan berdampak pada

meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Teori pendukung pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan

wajib

pajak menurut Chaizi Nasucha dalam bukunya Reformasi Administrasi Publik

(2004:273) menjelaskan bahwa :

“Tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya

peningkatan pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahteraan langsung

atau tidak langsung berdampak pada kepatuhan masyarakat (wajib pajak)”.

Sama seperti yang disampaikan oleh Gunadi pengamat pajak dari

Universitas

Indonesia (Gunadi,2011) menjelaskan bahwa :

“Mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan Ditjen Pajak untuk

meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan

memperbaiki kualitas pelayanan pajak”.

Hubungan antara kualitas pelayanan pajak dengan tingginya kepatuhan

wajib pajak memang tidak perlu diragukan lagi . Kualitas pelayanan pajak yang

baik dan optimal akan membuat wajib pajak merasa puas dan tidak akan

melakukan penghindaran pajak serta wajib pajak akan melaporkan pajaknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula

sebaliknya kualitas pelayanan yang tidak memuaskan akan dapat mengurangi

gairah wajib pajak sehingga akan mendorong penghindaran pajak yang akan

berdampak buruk kepada kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan analisa yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang

diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.3 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas

Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan didukung dengan

kualitas pelayanan yang berjalan beriringan dan berjalan dengan terorganisir akan

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dengan demikian, hal tersebut dapat

meningkatkan penerimaan pajak. Untuk melaksanakan penerapan sistem

administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak secara efektif perlu

diterapkan prinsip-prinsip good governance sehingga penerapan sistem

administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak dilakukan dengan

transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang

diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayan

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.


