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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian internal berkaitan dengan good governance yang bertujuan 

untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam 

organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja 

maupun tidak. 

Sebuah sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen kritis 

dari manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan sehat dalam sebuah 

perusahaan. Sebagai sebuah sistem, pengendalian merupakan kumpulan dari berbagai 

komponen pengendalian dan aktivitas yang terintegrasi dan yang digunakan oleh 

sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Mulyadi (2008) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses 

yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditentukan bahwa: 

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan 
keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan”. 

 
Adapun yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern pemerintah adalah 

sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dari pengertian di atas terdapat beberapa konsep dasar berikut ini: 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.  

2. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, 

namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi. 

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern 

dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan 

pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan 

keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 
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2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2008), tujuan pengendalian intern adalah untuk 

memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: 

1. Keandalan informasi keuangan 

Pengendalian intern dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menjamin 

keandalan informasi keuangan yang disajikan. 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Ada banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh organisasi, karena 

hukum dan peraturan merupakan landasan dan pedoman dbagi organisasi 

dalam melakukan aktivitasnya sehingga kegiatan yang telah dilakuakan tidak 

keluar atau menyimpang dari aturan atau norma hukum yang berlaku. 

3. Efektifitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian intern dalam organisasi secara keseluruhan fokus dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan adanya peranan 

pengendalian intern maka diharapkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi 

secara efisien dapat terlaksana dengan mudah. Pengendalian intern adalah alat 

pencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu, dan mengurangi sumber 

daya yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga tujuan organisasi tidak 

tercapai. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditentukan bahwa: 
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“Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan”. 

  
Adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

 

2.1.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Mulyadi (2008) menyebutkan bahwa ada lima unsur pokok pengendalian 

intern, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua 

unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. 

2. Penaksiran risiko 

Penaksiran risiko manajemen utuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan 

keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan 
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untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan 

mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di 

luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan 

kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas.  

4. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas. 

5. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan 

apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga dijelaskan bahwa sistem pengendalian 

intern pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

a.  penegakan integritas dan nilai etika; 

b.  komitmen terhadap kompetensi; 

c.  kepemimpinan yang kondusif; 

d.  pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e.  pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f.  penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 

g.  perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

2.  Penilian Risiko 

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 

a. tujuan Instansi Pemerintah yang memuat pernyataan dan arahan yang 

spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta wajib 

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai 
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b. tujuan pada tingkat kegiatan yang berdasarkan pada tujuan dan rencana 

strategis Instansi Pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang, dan 

tidak bertentangan satu dengan lainnya. 

3.  Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri 

atas: 

a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. pembinaan sumber daya manusia; 

c.  pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

d.  pengendalian fisik atas aset; 

e.  penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f.  pemisahan fungsi; 

g.  otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h.  pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

i.  pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j.  akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah 

harus sekurang-kurangnya: 

a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; 

dan 

b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan 

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan 

reviu lainnya.  

 

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008) keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

pengendalian intern adalah: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain 

dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 
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2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang 

dibangun untuk meindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau 

prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan 

pribadi manajer atau penyajian kondisi keuangan yang berlebihan. 

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 

pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian intern tersebut. 

 

2.2 Akuntabilitas 

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007) menyatakan bahwa: 

“Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit 
organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, 
dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan 
akuntabilitas kinerja secara periodik”. 
 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007) juga menyatakan 

bahwa: 
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“Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan 
menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak 
yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau 
badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya 
tertentu”. 
 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) menjelaskan bahwa: 

 “Akuntabilitas adalah prinsip yang  menuntut dua hal yaitu kemampuan 
menjawab (answerability), dan konsekuensi (consequences). Komponen 
pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan 
dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap 
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka 
menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, 
dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut”. 

 
Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) akuntabilitas adalah: 

“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab 
dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 
kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. 

 
Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.2.2 Bentuk Akuntabilitas 

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan peristilahan-peristilahan 

untuk menjelaskan pengertian akuntabilitas dari berbagai sudut pandang. Menurut 
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Sirajudin H Saleh dan rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan 

watak kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas internal dan eksternal. 

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 

orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi 

pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang 

hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal 

ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas yang satu ini  sangat 

sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua 

orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan 

baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu 

sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang 

tersebut dengan Tuhan. Namun, apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh 

iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan 

pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang tersebut. Itulah sebabnya 

mengapa seseorang dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan 

orang lain, atau mengapa suatu instansi dengan instansi yang lainnya dapat 

menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang 

sama. 

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada 

lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan 

masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal 

mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber 
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daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan 

masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma 

dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak 

eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan 

prosedur kerja. 

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi 

merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas. 

Akuntabilitas eksternal terdiri dari: 

1. Akuntabilitas eksternal untuk pelayanan publik pada organisasi sendiri. 

Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan 

untuk accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol 

pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk 

memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya sesuai dengan posisi tersebut. 

2. Akuntabilitas eksternal untuk individu dan organisasi pelayanan publik di luar 

organisasi sendiri. 

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab 

setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan 

tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan 

keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen 

untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah 

dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memangku jabatan tersebut. 
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2.2.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan 

AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

2.3  Transparansi 

2.3.1 Pengertian Transparansi 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) transparansi 

adalah: 

“prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai”. 
 
Definisi transparansi berdasarkan KK, SAP, 2005: 
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“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan”. 
 
Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 

pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan 

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

berdasarkan pada preferensi publik. 

Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, 

dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit 

dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen 

kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang 

dengan kebutuhan akan kerahasiaan organisasi maupun informasi-informasi yang 

mempengaruhi hak privasi individu. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, prinsip transparansi dapat 

diukur melalui sejumlah indikator seperti: 

1. Perusahaan harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, 

dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

sesuai dengan haknya. 

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, 

misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 
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kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya 

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem dan pelaksanaan GCG serta 

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan. 

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan. 

 

2.3.2 Indikator Transparansi 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) menyebutkan bahwa 

prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: 

a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

proses-proses pelayanan publik 

b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 

kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. 

c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. 

 



26 
 

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya 

akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders 

yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. 

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama. 

 

2.4.1 Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006) pengertian pajak 

adalah: 

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2008) adalah: 

“iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 
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kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan”. 
 
Adapun menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2008) 

pengertian pajak adalah: 

“iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

Sementara itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.4.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan 

terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, juga 

terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif 

(Waluyo, 2008). 

 

2.4.3 Jenis dan Pembagian Pajak 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

diri Wajib Pajak, misalnya PPh. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

3. Menurut Pemungutnya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, 

PPN, PPnBM, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah 

Pajak reklame serta Pajak hotel dan restoran (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2011). 

 

2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2008) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 

1. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 
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2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

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

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

 

2.4.5 Pembentukan kantor pelayanan pajak yang modern 

Salah satu kebijaksanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan adalah untuk mewujudkan konsep 

Knowing Your Taxpayer melalui pembentukaan unit organisasi yang secara khusus 

mengadministrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sejumlah Wajib Pajak 

tertentu yang memberikan kontribusi besar dalam menghimpun penerimaan Negara 

dari sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak Modern merupakan penggabungan dari 

Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 

 

2.4.6 Karkteristik Kantor Pelayanan Pajak Modern 

Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak Modern adalah sebagai berikut: 
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1. Organisasi berdasarkan fungsi 

2. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan 

dan pemeriksaan pajak 

3. Merupakan penggabungan dari KPP, KPP BB dan Karipka. Sehingga 

pelayanannya pun merupakan gabungan dari semua jenis pajak pusat. 

4. Pemeriksaan hanya ada di KPP 

5. Adanya Account Representative yang bertanggung jawab untuk melayani dan 

mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak 

6. Adanya Komite Kode Etik Pegawai 

7. Adanya help desk dan teknologi knowledge base di TPT (service counter) 

8. Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini (e-

government) 

9. Sumber daya manusia yang berkualitas 

10. Sarana dan prasarana kerja yang lebih baik 

11. Sistem penggajian dan remunerisasi yang lebih baik 

12. Adanya taxpayer’s bill of rights. 


