
 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sistem 

Menurut Susanto (2004:51) mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai 

berikut: 

“Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun 

baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.” 

  

Pengertian sistem menurut Fitzgrald, et al dalam Dewi dan Puspitawati 

(2011:2) mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tang tertentu.” 

 

2.1.2  Perpajakan 

2.1.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

KUP Nomor 16 Tahun 2009  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi 

dari wajib pajak adalah  orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
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pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Andriani dalam Waluyo (2009:2) mendefinisikan bahwa pajak 

adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.”  

 

Menurut Soemitro dalam Mardismo (2011:1) mendefinisikan bahwa pajak 

adalah sebagai berikut: 

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

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang bersifat memaksa. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan 

berakibat sanksi, dan tidak ada jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan 

langsung oleh pembayar pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik 

pusat maupun daerah sebab pajak digunaka untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. 

2.1.2.2 Fungsi Pajak  

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:8) menyatakan bahwa terdapat empat 

fungsi pajak yaitu sebagai berikut : 
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1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgeter), yaitu pajak sebagai sumber 

dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. 

2. Fungsi Mengatur (reguleren), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelemaan 

dari atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. 

4. Fungsi Distribusi Pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan 

nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan rakyat. 

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

1. Fungsi budgetair  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh:  

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 
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b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

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

Indonesia di pasaran dunia. 

2.1.2.3 Syarat Pemungut Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:2) syarat pemungut pajak, yaitu sebagai 

berikut:  

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan 

hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 

pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warga negaranya. 

c) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak 

boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, 

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
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d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, 

biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari 

hasil pemungutannya.  

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh 

undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.2.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:3) teori-teori yang mendukung pemungutan 

pajak, antara lain:  

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.  

2. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar.  

3. Teori Daya Pikul 

 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu: 
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a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi.  

4. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5.  Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan.  

2.1.2.5 Asas-asas Pemungutan Pajak  

Menurut Rahayu (2010:42) asas pemungutan pajak, antara lain: 

1. Asas Domisili  

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. 

Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak 

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 
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2. Asas Sumber  

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak 

diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika 

di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak 

memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.  

3. Asas Kebangsaan  

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibedakan 

menjadi:  

1. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  
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2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya:  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri, 

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang,  

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

3. With Holding 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. Ciri-

cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi  

2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak  

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong 

pajak tertentu. 
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2.1.4.2 Wajib Pajak Orang pribadi 

Wajib Pajak Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik 

sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan 

perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai 

menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaries 

, pengacara . Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki resiko mengalami 

pemeriksaan pajak 

2.1.4.3 Kewajiban Wajib Pajak  

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai 

kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan 

pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. 

 Pendaftaran 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP). Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah : 

1. Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan bebas; 

2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang 

memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan 

berikutnya; 

http://pajak.go.id/images/file_artikel/npwp1.doc
http://pajak.go.id/images/file_artikel/ptkp.doc
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3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah 

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; 

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat 

usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke 

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan 

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan 

usaha dilakukan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi 

kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan 

melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan 

Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara 

online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal 

Pajak www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan 

diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 

 Pembayaran dan Pelaporan 

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak 

mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang 

selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan(SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan 

SPT tahunan adalah sebagai berikut : 

 

http://pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=40&Itemid=148
http://pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=40&Itemid=148
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/PERSYARATAN%20ADMINISTRASI.doc
http://ereg.pajak.go.id/
http://pajak.go.id/
http://pajak.go.id/doclink/PKP.doc
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/SPT.doc
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Tabel 2.1  

Jenis –Jenis SPT 

No Jenis SPT 
Batas Waktu 

Pembayaran 

Batas Waktu 

Pelaporan 

Masa 

1 PPh Pasal 21/26 
Tgl 10 bulan 

berikut setelah 

masa pajak 

berakhir 

20 hari setelah 

masa pajak 

berakhir 

2 PPh Pasal 25 

Tgl 15 bulan 

berikut setelah 

masa pajak 

berakhir 

20 setelah masa 

pajak berakhir 

Tahunan 

1 PPh OP 

Tgl 25 bulan 

ketiga setelah 

berakhirnya 

tahun atau bagian 

tahun pajak 

 

2 PBB 

6 (enam) bulan 

sejak tanggal 

diterimanya 

SPPT 

 

3 BPHTB 

Dilunasi pada 

saat terjadinya 

perolehan hak 

atas tanah dan 

atau bangunan 

 

 

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan 

ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal 

berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat 

Jenderal Pajak akan menebitkan Surat Ketetapan Pajak (skp) kepada WP 

tersebut.  

http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/PEMERIKSAAN.doc
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/SKP.doc
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2.1.4.4  Hak Wajib Pajak 

 

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk 

mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. 

Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak 

memperoleh : 

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan 

keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus. 

2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan 

keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak 

mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek 

Pajak. 

4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan 

force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan 

suatu kebijakan. 

5. Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah 

yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang 

terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan 

supplier utama ditanggung oleh pemerintah 

6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi 
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7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat 

menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi 

batas waktu penyelesaian, Wajib Paja berhak mengajukan permohonan 

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 

(enam) bulan. 

8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak 

merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak 

yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya 

hutang pajak lain. 

9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan 

kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas 

atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas 

pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga, 

10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan 

Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. 

11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan 

putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak 

dan hanya dapat diajukan satu kali. 

 

 

http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/RESTITUSI.doc
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/KEBERATAN.doc
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/BANDING.doc
http://pajak.go.id/doclink/padminpajak/PENINJAUAN%20KEMBALI.doc
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2.1.5 Sistem Administrasi Perpajakan 

  Menurut Rahayu (2010:93) mendefinisikan administrasi adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam 

rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material 

melalui koordinasi dan kerjasama.”  

 

Menurut Rahayu (2010:93) mendefinisikan bahwa administrasi pajak 

adalah sebagai berikut : 

“Prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, 

penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan 

pajak.” 

 

Menurut Rosdiana dan Slamet (2011:5) mendefinisikan bahwa 

administrasi perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Suatu sistem dengan demikian kajian reformasi perpajakan juga harus 

dilakukan dengan pendekatan holistic dan menyeluruh”. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak 

adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan 

atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan 

pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Salah 

satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi 

dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika 

biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam 

rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak 

yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak 

dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, 

pemungutan pajak dikatakan efisien jika compliance cost-nya rendah (Rosdiana 

dan Irianto, 2012:103). 

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak 

tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor 

perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem withholding) seperti 

memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak 

atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis 

atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3). 

 

2.1.6 Reformasi Administrasi Perpajakan 

 

Menurut Nasucha (2005:14) reformasi aadministrasi perpajakan adalah 

sebagai berikut  : 

“Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”. 

 

Reformasi perpajakan tidak selalu identik dengan modernisasi perpajakan, 

terlebih jika modernisasi diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu aplikasi 

teknologi informasi (TI) yang lebih canggih. Sesuai dengan esensinya, reformasi 

perpajakan, dalam hal ini reformasi administrasi perpajakan seharusnya 

merupakan perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat 

menjadi agen perubahan sosial sekaligus sebagai instrumen terjaminnya 

persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana dan 

Irianto, 2011:5).  
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Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi 

perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan 

yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal 

(Rahayu, 2010:98). Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu 

peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran 

wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga 

pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi 

keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh wajib 

pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan 

struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, 

serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang 

menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang 

cukup bagi pegawai pajak.  

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah 

Direktorat Jenderal Pajak menurut Rahayu (2010:117) adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan  

1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela 

a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.  

b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.  

2. Memelihara (Maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh  

a) Program pengembangan pelayanan prima. 

b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

3. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (Combatting Noncompliance)  
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a) Program merevisi pengenaan sanksi.  

b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh. 

c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.  

d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.  

e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.  

f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT 

masterplan.  

g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.  

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan  

1. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak  

a) Program merevisi UU KUP.  

b) Program penerapan good corporate governance.  

c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.  

d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.  

2. Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpa (LTO) atau Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar  

a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada 

LTO. 

b) Program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain 

BUMN/BUMD.  

c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat 

Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 

d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya. 
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c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan  

a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan 

kelompok wajib pajak. 

b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh 

Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. 

c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya 

manusia. 

d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja  

e) Program penyusunan rencana kerja operasional 

 

2.1.7 Sistem Administrasi Perpajakan Modern Di Indonesia 

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci 

yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan. 

Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan good governance dan 

pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan 

yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Dengan demikian, diharapkan 

semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit 

pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, 

memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan 

(mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, 

dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangan, 2008:2). 

Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut 

ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 



26 
 

 
 

yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (large taxpayers’ office) yaitu KPP 

WP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini 

melayani wajib pajak-wajib pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh 

Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 

2008:63). Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 

modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 

587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta 

meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan 

Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 

254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium 

Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun 

waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP 

pembayar pajak kecil (small taxpayers office), yang kemudian disebut KPP 

pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63). 

Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan 

account representative (AR). AR adalah adalah jabatan baru yang diperkenalkan 

dalam struktur organisasi modern DJP RI. AR berada pada seksi pengawasan dan 

konsultasi (Waskon) (Widodo dan Djefris, 2008:64). Modernisasi perpajakan 

yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif 

sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan 

bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109). Menurut Pandiangan (2008:6) 
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mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dilakukannya 

modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-an, yakni menyangkut:  

a) Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan; 

b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus 

ditingkatkan; dan  

c) Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus 

ditingkatkan. 

 

Menurut Sofyan (2005:53) mendefinisikan bahwa sistem modernisasi 

administrasi perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem 

administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan 

kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar 

lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari 

program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah 

yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.” 

 

Menurut Sari (2013:14) mendefinisikan bahwa sistem modernisasi 

administrasi perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan 

memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Jiwa dari program 

modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance yaitu penerapan 

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan 

memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.” 

 

 

2.1.7.1 Pengukuran Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Chaizi (2004:69) empat dimensi reformasi administrasi 

perpajakan, yaitu sebagai berikut : 
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1. Struktur Organisasi 

Bahwa 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 di antara 

posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. 

a. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi.  

b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab.  

c. Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi Perpajakan 

(SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).  

d. Pendelegasian wewenang melalui kordinasi yang memiliki rentang 

kendali  

e. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan.  

2. 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. 

a. Pelayanan satu pintu melalui account representative.  

b. Dukungan teknologi informasi modern.  

c. Proses komunikasi.  

d. Pengambilan keputusan berdasarkan standar operation procedure 

(SOP) 
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e. Ketentuan perpajakan yang berlaku meliputi kepastian hukum, 

keadilan dan kesederhanaan.  

3. 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. 

a. Kampanye sadar dan peduli pajak  

b. Simplifikasi administrasi perpajakan  

c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.  

d. Mengembangkan mekanisme internal quality control  

e. Bekerja sama dengan instansi lain  

4. Budaya Organisasi 

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. 

a. Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat  

b. Penyiapan SDM yang berkualitas dan professional  

c. Melakukan penyempurnaan sistem manajemen SDM 

d. Perkantoran modern  
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e. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap kinerja perpajakan.  

 

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak  

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

kepatuhan adalah sebagai berikut :  

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 

Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan.” 

 

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

mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:  

“Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” 

 

Menurut Nurmantu dalam Nur Cahyowati, dkk (2012:136)  

mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:  

“Suatu perilaku di mana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” 

 

Menurut Zain (2004:2) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah 

sebagai berikut:  

“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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2.1.8.1 Pengukuran Kepatuahan Wajib Pajak  

Menurut Rahayu (2010:138) membagi dua macam kepatuhan sebagai 

berikut :  

1. Kepatuhan Formal  

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undangundang 

perpajakan  

2. Kepatuhan Material  

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 

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

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak adalah: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir. 

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

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. 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%. 
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e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Administrasi perpajakan 

diperlukan untuk proses pengenaan dan pemungutan pajak. Penilaian keberhasilan 

penerimaan pajak perlu memperhatikan pencapaian sasaran administrasi 

perpajakan, antara lain:  peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, pelaksanaan 

ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal 

dengan biaya yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 

sejak tahun 2001 telah menggulirkan reformasi administrasi dengan tujuan 

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

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

perpajakan yang tinggi. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 disebutkan arti pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam hal ini administrasi pajak adalah administrasi hukum atau legal 
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administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana 

ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, 

disini administrasi pajak adalah merupakan instrumen dari ketentuan formal 

perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi 

yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan 

namun juga menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik 

(Gunadi, 2005:16).  

Sejarah reformasi perpajakan (1983), Direktorat Jenderal Pajak telah 

melakukan reformasi besar-besaran dengan merubah sistem pemungutan pajak 

dari semula official assessment system menjadi self assesment system yang pada 

waktu itu kantor pajak masih dinamakan Kantor Inspeksi Pajak, peraturan tersebut 

berupaya agar kepatuhan wajib pajak lebih bersifat suka rela (voluntary). 

Modernisasi administrasi pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan 

secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok 

yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, 

bidang peraturan dan biang pengawasan (Rahayu, 2010:109). 

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai 

dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib 

Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP 

Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 september 2002. Kanwil 

dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan 

wajib pajak besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, 
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pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Sampai saat ini 

perbaikan perbaikan terhadap sistem administrasi perpajakan masih terus 

dilakukan guna peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari 

penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib 

pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan 

fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan 

pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang 

teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan 

SPT secara elektronik dan aplikasi On-Line Payment untuk pembayaran pajak. 

Sistem modernisasi administrasi perpajakan diperlukan guna meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu negara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkanya 

dalam suatu paradigma penelitian dan kerangka penelitian sebagai bentuk alur 

pemeikiran peneliti yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

2.3 Penelitian Terdahulu  

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu : 

Tabel 2.2 

Review Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Rahman 

(2009) 

Hubungan Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern dengan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

sistem administrasi 

perpajakan modern 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Perbedaannya 

adalah dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

objek pajak yaitu 

hanya wajib 

pajak orang 

pribadi, 

sedangkan dalam 

penelitian 

sebelumnya 

wajib pajak 

badan dan orang 

pribadi. 

2. Candra et al 

(2013) 

 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan dan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

variabel struktur 

organisasi dan 

kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Sedangkan 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Perbedaannya 

adalah variabel 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

dipecah kedalam 

sub variabel 

yaitu struktur 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 

Sistem Administrasi 
Perpajakan Modern  

(X) 
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variabel fasilitas 

layanan dengan 

teknologi informasi 

dan kode etik tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

organisasi, 

kualitas layanan, 

fasilitas layanan 

dengan teknologi 

informasi, dan 

kode etik tidak. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

ini variabel 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan tidak 

dipecah kedalam 

sub variabel. 

3. Sofyan 

(2000) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Di Lingkungan 

Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal 

Pajak 

Wajib Pajak Besar 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

sistem administrasi 

perpajakan modern 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak pada KPP di 

lingkungan Kanwil 

Direktorat Jenderal 

Pajak Wajib Pajak 

Besar. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Perbedaannya 

adalah variabel 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

dipecah kedalam 

sub variabel 

yaitu struktur 

organisasi, 

prosedur 

organisasi, 

strategi 

organisasi, dan 

budaya 

organisasi. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

ini variabel 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan tidak 

dipecah kedalam 

sub variabel. 

4. Tologana 

dan Kalalo 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

sistem admininstrasi 

perpajakan modern 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

modernisasi sistem 

administrasi 

Perbedaannya 

adalah subjek 

penelitian pada 

penelitian 

sebelumnya di 

Kantor 
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Pajak Orang 

Pribadi Di Kota 

Manado (Studi 

Kasus Pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Manado) 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Manado, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

KPP Pratama 

Soreang 

Kabupaten 

Bandung. 

5. Irawan dan 

Khairani 

(2012) 

Pengaruh Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Madya Palembang 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

sistem admininstrasi 

perpajakan modern 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel 

modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Perbedaannya 

adalah subjek 

penelitian pada 

penelitian 

sebelumnya di 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

Madya 

Palemban, 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

KPP Pratama 

Soreang 

Kabupaten 

Bandung. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di 

suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang 

diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena 

administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem 

perpajakan di suatu negara yang dipilih. Pada dasarnya tujuan administrasi pajak 

adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, 
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salah satu sasaran dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan 

kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika 

didukung dengan administrasi yang efektif 

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting 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 pelalaian pajak. Yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa fackor yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu sistem 

perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem 

perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak 

sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010:140).  

Keterkaitan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan 

wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci 

keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu 

diperlukan pemerintah yang good governance yang dapat dilakukan dengan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan (Hutagaol et al, 2007). Untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam sistem administrasi perpajakan  (Damayanti, 2008). 
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Jadi semakin tinggi penerapan sistem adminsitrasi perpajakan modern, 

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut :  

Ho : Sistem administrasi perpajakan modern tidak berpangruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak  orang pribadi. 

Hi : Sistem administrasi perpajakan modern berpangruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak  orang pribadi. 

 

 

 


