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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berasal dari 

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 

ekonomi. Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak, pada dasarnya 

memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah 

dipahami. 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:  

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

 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam 

Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyenggarakan pemerintahan”. 
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Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 

(lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu : 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang 

2. Sifatnya dapat dipaksakan 

3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan yang langsung dapat dirasakan 

oleh pembayar pajak) 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah bagi kepentingan umum. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Dilihat dari definisinya, seperti yang ditulis Sari (2013:38) pajak 

memiliki dua fungsi yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (budgeter) 

Fungsi penerimaan (budgeter) yaitu pajak berfungsi sebagai 

alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam 

kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu 

pengeluaran rutin dan pembangunan. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Fungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang 

ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : 
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mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, 

keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang 

khusus ditujukan kepada masalah tertentu. 

 
2.1.3 Penggolongan Jenis Pajak 

Menurut Sari (2013:43), Pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan 

sebagai berikut: 

1. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya 

dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya 

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak 

langsung. Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian 

dicari syarat-syarat objektifnya. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek 

pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. 

Pajak ini disebut pajak tidak langsung pada subjeknya. Dimulai 

dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-

lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar 

pajaknya, yaitu subjeknya. 

2. Menurut pembebanannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul 

oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung 



15 

 

 

 

dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan 

kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu 

peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak 

bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat 

melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini 

tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. 

3. Menurut kewenangannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau 

dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi 

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah 

(APBD). 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waskito (2011:9) mengungkapkan bahwa dalam literatur 

tentang perpajakan, dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yang diterapkan di 

Indonesia. Adapun sistem pemungutan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Self assessment 

Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan. 

2. Official system 

Official system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah 

pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam 

menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur 

perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik jika aparatur 

perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi 

kebutuhan. 

3. Witholding system 

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh seorang wajib 

pajak dilakukan oleh pihak ketiga.  

 

2.2 Pemeriksaan Pajak 

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pengertian pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 1, yaitu : 

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
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kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan”. 

 

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Wonglimpiyarat (2010) yaitu : 

“The tax auditing is the strategy of the Ministry of Finance to prevent 

and suppress tax evasion in order to achieve sustainable tax system and 

enhance the state’s ability to collect tax”. 

 

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Rahayu (2010:60) adalah 

sebagai berikut : 

“Pemeriksaan Pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak 
dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. 
Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-
undang perpajakan”. 
 
Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak 

berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku sesuai perundang-undangan 

perpajakan. 

 

2.2.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Kriteria Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 4, yaitu : 

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. 
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2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 

lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pembayaran pajak 

c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 

rugi 

d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, 

likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya 

e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode 

pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva 

tetap 

f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah 

ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan 

Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko 

g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih 

untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 
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2.2.3 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak 

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan 

Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut : 

1. Infromasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses 

pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan 

mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. 

Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan 

dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai 

pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang 

diperoleh. 

2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang 

lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha 

dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak Badan. 

Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun 

tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau 

beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. 

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah 

segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk 

menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa 

pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan. 

 

2.2.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

dalam pasal 2 yaitu:  

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan”. 

 

Menurut Sari (2013:228)  Tujuan lain dilakukannya pemeriksaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan : 

a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian 

pendahuluan pajak 

b. SPT rugi 

c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Surat Teguran) disampaikan 

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya, atau 
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e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan 

hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, antara lain : 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

d. Wajib pajak mengajukan keberatan 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan 

g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang Pajak Pertambahan 

Nilai 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 

j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan dan/atau 

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak berganda. 
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2.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak 

Standar Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 8, Pelaksanaan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan 

sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu : 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi 

kegiatan (program), serta mendapat pengawasan yang seksama, 

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana 

Pemeriksaan (audit plan) dan menyusun program Pemeriksaan (audit 

program) 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan 

metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan 

(audit program) yang telah disusun 

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten 

yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri 

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih 

anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap 

sebagai anggota tim 

e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat 

dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik 
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yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari 

instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah 

bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara 

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-

sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 

dapat dilanjutkan di luar jam kerja, dan 

i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas 

Kerja Pemeriksaan (KKP). 

 

2.2.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Menurut Sari (2013:230), berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis 

pemeriksaan dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan 

Kantor.  

a. Pemeriksaan Lapangan, meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis 

pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau 

untuk yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan Lapangan 
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dilakukan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan yang 

dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan Kantor, meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun 

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 

Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka 

Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

 

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 3 (empat) unit di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu : 

a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal (KPDJ) 

b. Kantor Wilayah (Kanwil) 

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup 

pemeriksaan lengkap lapangan (PLL) dan pemeriksaan sederhana 

kantor (PSK) 
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2.2.7 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Hidayat (2013:34) adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan rutin 

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin 

yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan 

pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain 

dilakukan dalam hal berikut: 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak badan atau 

orang pribadi yang menyatakan lebih bayar  

b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak badan yang 

menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar 

c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha; pekerjaan 

bebas; atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan 

pencabutan NPWP; PKP; atau perubahan tempat terdaftar wajib 

pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semula ke KPP lain 

d. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan PPh, walaupun sudah dikirim surat teguran dan tidak 

mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, 

termasuk SPT yang kembali dari kantor pos dan wajib pajak yang 

termasuk kelompok non-efektif 
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e. Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang 

pemenuhan kewajiban PPN-nya patut diduga tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya 

f. Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemusatan 

tempat pajak (Pajak Pertambahan Nilai) terhutang. 

2. Pemeriksaan khusus 

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib 

pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau 

pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk 

memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. 

Pemeriksaan ini meliputi: 

a. Wajib pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan 

b. Wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, misalnya 

kring pajak 500200 

c. Wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal 

Pajak. 

3. Pemeriksaan kriteria seleksi 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau 

wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko 

tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria 

seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur 

subjektivitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan 
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diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa 

variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.  

Berdasarkan sistem pemilihan seperti diatas, wajib pajak yang akan 

diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, 

tetapi menunjukan adanya indikasi telah melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, 

pabrik dan atau tempat usaha pada umumnya berbeda lokasinya 

dengan wajib pajak domisili. Pemeriksa terhadap wajib pajak lokasi 

wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:  

a. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT masa PPN menyatakan 

lebih bayar 

b. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT masa PPN tidak 

disampaikan masing-masing selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak. 

c. Adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) tempat 

wajib pajak domisili terdaftar dan atau berdasarkan usulan dari 

UP2 lokasi. 

5. Pemeriksaan tahun berjalan 

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk 

jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dapat dilakukan 

terhadap wajib pajak domisili dan wajib pajak lokasi. Pelaksanaan 
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pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa 

pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang 

bersangkutan. 

6. Pemeriksaan bukti permulaan 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti 

permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

7. Pemeriksaan terintegrasi 

Pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit 

pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan 

kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial. 

8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak 

Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data 

mengenai harta wajib pajak/penanggung pajak yang merupakan objek 

sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan 

Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa. 

9. Pemeriksaan dalam rangka keberatan 

a. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan dasar 

penghitungan kembali dan keterangan atau data lain dalam rangka 

pengambilan keputusan keberatan wajib pajak 

b. Pemeriksaan ini berdasarkan peneliti ulang atas pemeriksaan 

sebelumnya dalam laporan pemeriksa pajak sebagai dasar surat 

ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
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2.2.8 Metode Pemeriksaan Pajak 

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo 

(2012:380) adalah sebagai berikut : 

1. Metode Langsung 

Metode langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan 

dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan langsung terhadap laporan 

keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen 

pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur 

pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran 

angka-angka dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pendekatan yang 

dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan 

tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi : 

a. Metode transaksi tunai 

b. Metode transaksi bank 

c. Metode sumber dan pengadaan dana 

d. Metode perbandingan kekayaan bersih 

e. Metode perhitungan persentase 

f. Metode satuan dan volume 

g. Pendekatan produksi 

h. Pendekatan laba kotor 

i. Pendekatan biaya hidup 
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2.2.9 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) 

adalah sebagai berikut : 

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah 

Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang 

diperiksa. 

2. Wajib Pajak yang diperiksa harus : 

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh 

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 

merahasiakan itu ditiadakan. 

4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat 

atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 

pada butir dua di atas. 
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2.2.10 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 

Jangka waktu pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang 

memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai 

dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 8 

(delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah 

pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 

3. Apabila dengan pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi 

yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain 

yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang 

memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu 

yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka 

waktu paling lama dua tahun. 

4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan 

pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus 

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
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2.2.11 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Sari (2013:235) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan 

didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak yang meliputi Pedoman Umum 

Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman 

Laporan Pemeriksaan Pajak. 

A. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang 

1) telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki 

keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; 

2) bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, 

bersifat terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindarkan diri 

dari perbuatan tercela; 

3) menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta 

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya tentang Wajib Pajak; 

b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja 

Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan 

Pajak. 

B. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang 

baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan 

yang seksama; 
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b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, 

yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan 

melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan 

lain berkenaan dengan pemeriksaan; 

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada 

bukti yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

C. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, 

memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat 

kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat 

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan 

informasi lain yang terkait. 

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan 

penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas 

Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai: 

1) berbagai faktor perbandingan 

2) nilai absolut dari penyimpangan 

3) sifat dari penyimpangan 

4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan 

5) pengaruh penyimpangan 

6) hubungan dengan permasalahan lainnya. 
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c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang 

lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 

 

2.2.12 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan 

Menurut Sari (2013:237), hak dan kewajiban Wajib Pajak selama 

pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain : 

a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan 

b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa 

c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan 

d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

e. Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas 

waktu yang ditentukan. 

2. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain : 

a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai 

dengan waktu  yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan 

Kantor 

b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data 

yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan 
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Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk 

mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara 

elektronik 

c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran 

pemeriksaan 

d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan 

Hasil Pemeriksaan 

e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan 

Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor 

f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang 

diperlukan. 

 

2.2.13 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak 

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan 

pemeriksaan yang dikutip oleh Suhartono dan Ilyas (2010:54) adalah sebagai 

berikut : 

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar 

a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun 

pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. 
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b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 

lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak 

atau kurang bayar. 

2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan 

a. Sanksi Administrasi 

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak 

dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang 

terutang, atas jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) ditambah dengan sanksi administrasi berupa 

kenaikan yaitu : 

1) 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi 

2) 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN 

dan PPnBM. 

b. Sanksi Pidana 

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 

tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak 

atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang 

tidak atau kurang bayar apabila termasuk kategori tindak pidana 

perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP. 
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2.2.14 Indikator Pemeriksaan Pajak 

Menurut Rahayu (2010:286), maka indikator pemeriksaan pajak adalah 

sebagai berikut : 

a. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 

rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan. 

b. Kriteria Pemeriksaan Pajak 

1. SPT Tahunan/ SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar. 

2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar. 

3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat 

adanya perubahan tahun buku. 

4. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang 

perpajakan. 

c. Jenis 

1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan 

kepada Wajib Pajak. 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 

3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari Wajib Pajak yang 

diperiksa. 

d. Jangka Waktu 

1. Jangka waktu pemeriksaan kantor 

2. Jangka waktu pemeriksaan lapangan 
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e. Prosedur Pemeriksaan Pajak 

Petugas pemeriksaan harus melengkapi dengan surat perintah 

pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak 

yang diperiksa. 

f. Tahapan Pemeriksaan Pajak 

1. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia. 

2. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 

3. Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjem. 

4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan. 

5. Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan 

wajib pajak. 

6. Membuat laporan pemeriksaan pajak. 

 

2.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Dengan Modenisasi Administrasi Perpajakan, kualitas pelayanan disetiap 

unit kerja menjadi salah satu yang utama untuk dilaksanakan, yang diimbangi 

dengan pengawasan efektif. Yang didukung oleh organisasi yang berbasis fungsi 

dan sumber daya manusia yang profesional. 

Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan menurut Sadhani 

(2005:60) sebagai berikut : 

“Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah suatu proses reformasi 
pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara 
komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, 
perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai 
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tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap 
administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat 
perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. 
 
Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan menurut Pandiangan 

(2007:7) sebagai berikut : 

“Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah restribusi organisasi, 
penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi 
dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan 
dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia”. 

 
Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan menurut Ismawan 

(2011:81) adalah sebagai berikut : 

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses 
reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang 
dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu 
perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia”. 

 
 Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan 

yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. 

 

2.3.2 Karakteristik Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Menurut Pandiangan (2007:7), Modernisasi Administrasi Perpajakan 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem 

administrasi yang berbasis teknologi terkini 

2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan 

secara online 
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3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya 

dengan menggunakan media komputer (e-SPT) 

4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara insentif 

dengan pemanfaatan profit wajib pajak diadministrasikan di KPP 

Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu 500 wajib pajak. 

 

2.3.3 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan berdasarkan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 adalah peningkatan kualitas 

pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan. 

Menurut Sari (2013:19), Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

adalah : 

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi. 

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi 

perpajakan yang tinggi. 

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

 

2.3.4 Manfaat Modernisasi Bagi Wajib Pajak 

Menurut Sari (2013:18), Dengan adanya program modernisasi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan adanya 

kekhususan perlakuan sebagai berikut : 
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1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan profesional, melalui : 

a. Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, 

PPN, PBB & BPHTB) 

b. Adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas lain: 

1) Memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan 

Wajib Pajak 

2) Mengingatkan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban 

perpajakannya 

3) Update atas peraturan perpajakan yang terbaru 

2. Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-filling, dll 

3. SDM yang profesional : 

1) Adanya fit and proper test dan competency mapping 

2) Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten 

3) Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) 

4) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep 

spesialisasi 

4. Penerapan dan penegakan Good Governance di semua lini. 

 

2.3.5 Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi 

perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari 

program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan 

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan 
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memanfaatkan sistem informasi teknologi  yang handal dan terkini. Strategi yang 

ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif 

kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, 

termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka 

dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan 

membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. 

Untuk mewujudkan itu semua maka program reformasi administrasi 

perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan 

komprehensif melalui : 

1. Struktur organisasi 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan 

modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka 

struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat 

sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional 

sebagai pelaksana implementasi kebijakan. 

2. Business process melalui teknologi informasi dan komunikasi 

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah 

perbaikan business process, yang mencakup metode, sistem, dan 

prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar 

penting program modernisasi DJP, yang diarahkan penerapan full 

automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. 

Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business 
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process yang efektif dan efisien karena administrasi menjadi cepat, 

mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. 

3. SDM Profesional 

a. Pelaksanaan fit and profer test dan competency mapping 

b. Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten 

c. Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) 

4. Pelaksanaan Good Governance 

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik 

manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu 

pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, 

konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek 

berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan 

mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan 

untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun 

penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai 

maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. 

 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak 

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara disiplin sesuai dengan 

perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku, (Nasucha, 2005). 
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Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam 

Rahayu  (2010:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 

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 terhutang dengan benar 

4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya 

Definisi kepatuhan menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu  (2010:138) 

mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak perpajakannya. 

Sedangkan Menurut Marziana (2010), kepatuhan wajib pajak yaitu 

sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan di 

negara mereka. 

Menurut Ony (2008:70) dan Rahayu (2010:138),  terdapat dua macam 

kepatuhan yang terdiri dari : 

1. Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan 

Undang-Undang Perpajakan. 

2. Kepatuhan Material yaitu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan 
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yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan 

material dapat meliputi kepatuhan formal. 

Berdasarkan  pengertian kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan di 

atas maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari pola 

tingkah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

 

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria 

tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 yang 

mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib 

pajak patuh. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

74/PMK.03/2012 pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

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

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan 
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4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

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

 

2.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Rahayu (2010:143), Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapatkan kemudahan dan 

fasilitas yang lebih daripada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas 

yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

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

sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib 

pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak 

Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi 

paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 7 (tujuh) 

hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.  

 

 

 



47 

 

 

 

2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal 

Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut 

Rahayu (2010:145) terdiri dari:  

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri yaitu mendaftarkan 

diri sebagai Wajib Pajak. 

2. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu Wajib 

Pajak melaporkan SPT sebelum batas jatuh tempo pelaporan. 

3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang yaitu Wajib Pajak 

membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya berdasarkan 

pajak yang terhutang. 

4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan yaitu Wajib Pajak membayar 

tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No 
Penelitian/ Penulis/ 

Tahun 
Judul Kesimpulan 

1 Jarunee Wonglimpiyarat, 
Vol. 2(12), 2010 ISSN 

2006 

Economic 
innovation 
challenges of 
financial and tax 
auditing 

Pemeriksaan pajak adalah 
strategi untuk mencegah 
dan menekankan 
penggelapan pajak, yang 
bertujuan untuk 
mengurangi masalah 
penggelapan pajak. Dan 
meningkatkan kemampuan 
negara untuk 
mengumpulkan pajak 

2 Nasucha 2005 Pengaruh 
Reformasi 
Administrasi 
Perpajakan 
terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 

Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa 
Reformasi Administrasi 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 

3 Andi Ahmad, 2013 Pengaruh 
Pemeriksaan pajak 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak dan 
implikasinya pada 
penerimaan pajak 

Pemeriksaan pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib dan 
implikasi terhadap 
penerimaan pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
dengan pemeriksaan pajak 
yang baik dan kepatuhan 
wajib pajak yang tinggi 
akan berimplikasi terhadap 
penerimaan pajak. 

4 Sri Rahayu dan Ita 
Salsalina Lingga, Vol.1 
No.2, November 
2009:119-138 

Pengaruh 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 
Perpajakan 
terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 

Dengan adanya 
modernisasi administrasi 
perpajakan diharapkan 
mampu meningkatkan 
tingkat kepatuhan wajib 
pajak 
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5 Elke Siehl, 2010 Addressing Tax 
Evasion and Tax 
Avoidance in 
Developing 
Countries 

Kegiatan penghindaran 
pajak dan penggelapan 
pajak sebagian besar 
memberikan kontribusi 
kinerja yang buruk bagi 
penerimaan pajak di 
negara berkembang 

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Target Penerimaan Pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, karena 

potensi dari penerimaan pajak sangat besar dan belum semua dioptimalkan. 

Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi yang bertanggung jawab selalu berupaya 

meningkatkan penerimaan pajak secara bertahap dengan melakukan kebijakan 

yang diperbaiki dari tahun ke tahun. Dengan sistem self assessment seperti yang 

dijelaskan Undang-Undang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan bahwa 

sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa penentuan penetepan besarnya 

pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya 

secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pada kenyataannya didalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk 

membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan 

penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan, kondisi ini merupakan tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib 

pajak maka disebut dengan tax evasion, (Rahayu, 2010:148). 

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang diaksanakan secara objektif dan 
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profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan ain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (angka 25 

Pasal 1 UU KUP). Tujuan pemeriksaan ada dua : Pertama, menguji kepatuhan 

yaitu pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya 

berupa : SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP. Kedua, tujuan lain yaitu pemeriksaan 

yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksaan. 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

oleh Wajib Pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.03/2013 pasal 8. 

Jenis pemeriksaan antara lain : 

1. Pemeriksaan Lapangan : Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, 

atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

2. Pemeriksaan Kantor : Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 3 (empat) unit di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu : 

a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal (KPDJ) 

b. Kantor Wilayah (Kanwil) 
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c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup 

pemeriksaan lengkap lapangan (PLL) dan pemeriksaan sederhana 

kantor (PSK) 

Sari (2013), mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan 

didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum 

Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman 

Laporan Pemeriksaan Pajak.  

Untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mencegah terjadinya 

praktik-praktik kecurangan seperti Tax Evasion, Dirjen Pajak melakukan 

Modernisasi administrasi perpajakan yaitu penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem 

informasi teknologi yang handal dan terkini dengan melakukan perubahan 

terhadap : 

1. Struktur organisasi 

2. Business process melalui teknologi informasi dan komunikasi 

3. Manajemen sumber daya manusia 

4. Pelaksanaan good governance 

 

Rahayu dan Lingga (2009), mengemukakan adanya modernisasi 

administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Menurut James ett all. (2004) kepatuhan adalah keadaan yang 

menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan aturan berlaku. Menurut Marziana (2010), kepatuhan wajib pajak 
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yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan 

di negara mereka. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi 

dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan 

dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan 

menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, 

yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada 

hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh konsisi sistem administrasi 

perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013:63)  menyatakan bahwa pengertian hipotesis 

penelitian adalah : 

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang 

diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan 

pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil 

keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini sebagai berikut : 

���: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

���: Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

���: Pemeriksaan pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

���: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

���: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

���: Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 


