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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut  Tjahjono dan Husein adalah iuran wajib kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan (Tjahjono dan Husein, 2005:2).  

Sedangkan Prof. dr. Rochmat Soemitro (Tjahjono dan Husein, 2005:2) 

mengemukakan definisi pajak sebagai berikut : 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara (sektor 
privat ke sektor publik) untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya 
digunakan untuk Publik Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 
Public Investment. 

 
Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (Tjahjono 

dan Husein, 2005:2) adalah sebagai berikut : 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan 
ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 
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Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No 28 

tahun 2007 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.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban 

dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara, 

sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, berdasarkan kekuatan Undang-undang serta peraturan yang 

berlaku yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah 

(kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum.  

Dari berbagai definisi mengenai pajak, terdapat beberapa tanggapan dari 

para pakar dan praktisi perpajakan. Soemitro menyatakan bahwa pajak sebenarnya 

utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang ini menurut 

hukum adalah perikatan (verbintenis). Meskipun pajak itu letaknya di bidang 

hukum publik, tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum perdata dan hukum 

adat. Di sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak akan berdampak pada aspek 

ekonomi, dari mikroekonomi hingga makroekonomi. Sehingga apabila anggota 

masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, mekanisme ekonomi 

dalam masyarakat akan berjalan dengan baik (Soemitro, 1990:7). 

Sementara itu, Harahap mengkritik pemahaman dasar tentang pajak 

dengan mengungkap bahwa definisi pajak dan implementasinya perlu dibenahi 

dengan upaya agar kesadaran moral dan aspek Ketuhanan dalam membayar pajak 
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disuntikkan pada kesadaran “sekuler” perpajakan yang lebih mengedepankan 

hubungan kontraktual antara pemerintah dengan rakyat (Harahap, 2004:174). 

2.1.2 Pajak Menurut Penggolongannya 

 Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan 

pajak tidak langsung. Uraiannya adalah sebagai berikut (Tjahjono dan Husein, 

2005:6)  : 

1. Pajak Langsung 

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya 

harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh 

dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak 

langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : PPh 

2. Pajak Tidak Langsung 

Dala pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang 

bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam 

pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut 

setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 

pajak. Contoh : PPN, bea materai dll.  

2.1.3 Fungsi Pajak  

 Ilyas dan Burton (2004:8) mengemukakan bahwa fungsi pajak di 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi budgetair 

Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal, pajak adalah sebagai sumber dana 

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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Meripakan  fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai 

undang-undang berlaku yang digunakan untuk membiaya pengeluaran-

pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan 

pemerintah. 

2. Fungsi regulerend 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Merupakan fungsi dimana 

pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan kebijakan 

negara dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. 

3. Fungsi demokrasi 

Fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 

atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan demi kesejahteraan manusia. Sebagai implementasinya, 

pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang 

meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara 

pembayar pajak.   

4. Fungsi distribusi 

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik, maka 

dapat dipastikan terjadi dampak positif terhadap perekonomian dan 

berbagai aspeknya. 
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2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

 Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan maka penyusunan undang-undang 

pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam 

bukunya Wealth of Nations (Tjahjono dan Husein, 2005:17) ada 4 syarat untuk 

tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu : 

1. Equality dan Equity 

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau 

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 

sama. Equity mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum 

belum tentu adil dalam kasus tertentu. 

2. Certainty     

Certainty atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang 

dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung 

arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir. 

3. Convenience of Payment 

Convenience of Payment mengandung arti pajak harus dipungut pada saat 

yang tepat. 

4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan undang-undang perlu dipertimbangkan bahwa biaya 

pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang 

masuk. 
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2.1.5 Sistem Pungutan Pajak 

 Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, 

Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode 

atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat 

mengalir ke kas negara. Tjahjono dan Husein (2005:21) mengemukakan bahwa 

sistem perpajakan adalah sebagai berikut :  

1. Official Assesment System   

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus 

dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini WP 

bersifat pasif dan menunggu dikeluarkanya suatu ketetapan pajak oleh 

fiskus. Besarnya utang pajak baru diketahui setelah adanya surat ketetapan 

pajak (SKP). 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif dalam 

menghitung, menyetor, dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Dalam sistem ini WP yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur 

dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali WP 

yang melanggar ketentuan yang berlaku. 
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3. Witholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. 

Pada sistem ini Fiskus dan WP tidak aktif. Fiskus hanya bertugas 

mengawasi pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan pihak ketiga.  

 

2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan 

Reformasi perpajakan (tax reform) 1983, telah membuat perubahan 

mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat 

ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan social oriented, di mana masyarakatlah 

yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih 

berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas.  

Gillis (1989) seperti dikutip oleh Taufan (2003), menggunakan taksonomi 

untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program 

reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya 

sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi 

perpajakan. 

Keenam atribut tersebut yakni: 

1. Breadth of reform; reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of tax 

structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax 

systems (berfokus pada structural dan administrative reform). 
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2. Scope of reform; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara 

comprehensive jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang 

penting, atau dilakukan secara parsial jika hanya meliputi satu atau dua 

komponen penting dari sistem perpajakan. 

3. Revenue goals; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut 

revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan dengan revenue neutral 

reform, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revenue-decreasing 

reform). 

4. Equity goals; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut 

redistributive jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang 

berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun 

jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi 

pendapatan yang sudah ada maka disebut distributionally neutral reform. 

5. Resource allocations goals; reformasi perpajakan yang berusaha 

mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan 

lebih efisien disebut euconomically neutral, jika sistem perpajakan untuk 

mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu 

maka disebut interventionist reforms. 

6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan 

perpajakan secara bersamaan disebut contemporaneous reforms, dengan 

implementasi bertahap disebut phased reforms, atau perubahan kebijakan 
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perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih 

disebut successive reforms. 

Gill (2003) seperti dikutip oleh Taufan (2003), menyatakan, suatu sistem 

penerimaan negara yang mengurusi masalah pajak perlu direformasi dengan 

sedikitnya 4 (empat) alasan utama yaitu: (1) ketika hukum dan kebijakan pajak 

menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang 

mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi 

penerimaan negara, (2) kualitas dari administrasi penerimaan pajak 

mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta, (3) administrasi 

perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus 

korupsi tertinggi, (4) reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan 

sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan 

pola penghindaran pajak yang semakin canggih.    

Menurut Summer, Linn dan Archarya seperti dikutip oleh Taufan (2003), 

alasan dilakukannya reformasi perpajakan adalah: Pertama, sebagai bagian 

penyesuaian struktur, reformasi perpajakan digunakan untuk mengurangi distorsi 

dari rangsangan ekonomi dan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam 

alokasi sumber daya. Kedua, sebagai bagian dari usaha menstabilkan ekonomi, 

reformasi perpajakan, bersamaan pemotongan belanja negara, untuk menghasilkan 

pendapatan secara rasional tanpa distorsi, adil, dan berkelanjutan (Taufan, 

2003:42).  

Menurut Nasucha (2004:18), reformasi perpajakan merupakan resep untuk 

penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Reformasi perpajakan meliputi 
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perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi 

terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset 

yang berada di luar negeri. Perubahan struktur pajak (tax base dan tax rate) terkait 

dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.  

Menurut Pandiangan (2004), reformasi perpajakan, yang meliputi 

formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan pelaksanaan dari peraturan, 

umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, 

menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan 

berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan excess burden. Ketiga, 

memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak 

yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan 

meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.  

 

2.2.1 Reformasi Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak  

2.2.1.1 Direktorat Jenderal Pajak   

 Sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 37 

Tahun 2004, DJP adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Departemen 

Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. 

Pemerintah melalui DJP dengan pengawasan dari Departemen Keuangan 

menetapkan peraturan dan sistem perpajakan untuk mengelola pajak yang 

dipungut dari warganya. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, 

dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan 
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beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. 

Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah DJP (Kantor Wilayah 

DJP) seperti yang ada sekarang ini. 

Instansi vertikal DJP terdiri dari : 

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). 

b. Kantor Pelayanan Pajak. 

c.  Kantor Pelayanan, penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. 

Kanwil DJP terdiri dari 1 (satu) Bagian dan paling banyak 5 (lima) 

Bidang. Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian, dan setiap Bidang 

terdiri dari paling banyak 4 (empat) Seksi. KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 

paling banyak 9 (sembilan) Seksi. KPP dapat membawahkan paling banyak 5 

(lima) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Untuk 

menjelaskan lebih lanjut Perpres Nomor 95 Tahun 2006 dikeluarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: 

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Selain Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 

c. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak besar. 

d. Kantor Pelayanan Pajak Madya. 

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
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f. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. 

Kanwil DJP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Pajak. Sedangkan KPP adalah instansi 

vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kanwil DJP. 

2.2.1.2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

 Kantor Wilayah adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP 

membawahi KPP, KPP Madya, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, Kepala Kanwil DJP bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Pajak, 

sedangkan Kepala KPP bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJP setempat. 

 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kantor Wilayah DJP 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal 

Pajak. 

b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. 

c. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian 

dukungan teknis komputer. 

d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi 

perpajakan. 

e. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan 

hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian. 
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f. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan 

administrasi penyidikan. 

g. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan 

masyarakat. 

h. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. 

i. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keputusan 

penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. 

j. Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

k. Pelaksanaan administrasi kantor. 

Susunan organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari: 

a. Bagian Umum 

b. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi 

c. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi dan Penilaian 

d. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak 

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 

f. Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 
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2.2.1.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

KPP Pratama adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP. KPP Pratama 

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib 

Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya 

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penyajian informasi 

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

d. Penyuluhan perpajakan. 

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 

f. Pelaksanaan ekstensifikasi. 

g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h. 

pelaksanaan 

h. Pemeriksaan pajak. 
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Susunan organisasi KPP Pratama terdiri dari: 

a.  Subbagian Umum 

b.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

c.  Seksi Pelayanan 

d.  Seksi Penagihan 

e.  Seksi Pemeriksaan 

f.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

g.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

h.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

i.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

j.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

2.2.2  Reformasi Perpajakan DJP menuju Good Governance 

  Reformasi perpajakan di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak 

tahun 1983 dengan dikeluarkannya 5 (lima) Undang-undang bidang perpajakan, 

yaitu: Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP),  Undang-undang tentang Pajak penghasilan (PPh), Undang-undang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN), Undang-

undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang tentang Bea 

Materai. Namun upaya pembaruan terus dilakukan sehingga pada tahun 2000 

dilakukan kembali reformasi terhadap paket kebijakan perpajakan tersebut.  

Langkah awal untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan modern 

tersebut ditandai dengan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak 
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Besar I dan KPP Wajib Pajak Besar II yang mulai beroperasi sejak 9 September 

2002. Pada penghujung tahun 2008, Dirjen Pajak menargetkan seluruh KPP di 

Indonesia telah menjadi KPP Pratama / STO (Small Taxpayers Office). Sistem 

administrasi perpajakan modern tersebut nantinya akan diterapkan di seluruh 

Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia yang implementasinya akan 

dilakukan secara bertahap. Sehingga diharapkan dengan sistem yang baru akan 

membantu Ditjen Pajak semakin dekat untuk merealisasikan Visi Ditjen Pajak 

Yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Dengan Sistem Administrasi 

Modern Yang Berkelas Dunia, Dipercaya, Dan Dibanggakan Masyarakat.  

Kunci kesuksesan utama dalam pelaksanaan sistem administrasi modern 

adalah sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, sejalan Dengan Misi Ditjen 

Pajak Yaitu Menghimpun Penerimaan Dalam Negeri Dari Sektor Pajak Yang 

Mampu Menunjang Kemandirian Pembiayaan Pemerintah Berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan Dengan Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Yang Tinggi, 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan secara terus menerus berupaya 

membina pegawainya agar dapat menjadi pegawai yang berorientasi pada 

pelayanan yang baik dan menerapkan budaya kerja yang bersarkan hasil yang 

optimal dan memberikan pelayanan yang maksimal. 

KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jatim III, secara serentak terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 mulai 

menerapkan modernisasi administrasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendukung reformasi perpajakan dan memanfaatkan perkembangan dan 
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kemajuan teknologi di antaranya website, call centre, dan online. Program ini juga 

untuk mendukung pelayanan masyarakat bagi Wajib Pajak (WP).  

 KPP Modern, dalam hal ini merupakan hasil dari penerapan reformasi 

perpajakan dimana Dirjen Pajak berupaya untuk mengembangkan KPP menjadi 

suatu instansi yang dapat dipercaya bagi masyarakat, karena KPP yang merupakan 

jembatan antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai 

pengelola pajak yang dibayarkan masyarakat untuk membangun negara selama ini 

telah mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat, serta selalu dikaitkan 

dengan perbuatan korupsi. Pada konsep KPP modern, salah satu penekanannya 

yaitu peningkatan pelayanan, dimana merupakan suatu usaha untuk menarik 

Wajib Pajak agar lebih nyaman dalam melakukan aktivitas perpajakan, sehingga 

mengurangi kendala bagi Wajib Pajak. Peningkatan pelayanan dalam hal ini 

mencakup pembaharuan birokrasi perpajakan, pembaharuan alur informasi 

perpajakan yang melibatkan AR (Account Representative), serta peningkatan 

pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. 

 Penerimaan pajak merupakan jumlah pajak yang diterima oleh KPP dari 

setoran perpajakan Wajib Pajak. Dengan sistem pemungutan Self Assesment, 

Wajib Pajak diperbolehkan menghitung hingga melaporkan kewajiban 

perpajakannya sendiri. Dalam konteks Modernisasi KPP, penerimaan pajak KPP 

Pratama disesuaikan dengan kebijakan baru yaitu perubahan wilayah kerja. 

Dengan perubahan wilayah kerja, maka berubah pula jumlah Wajib Pajak 

terdaftar, serta rencana dan realisasi penerimaan pajaknya. 
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Menurut Dirjen Pajak, Darmin Nasution (www. Media Indonesia.com, 

2007) dalam rangka menuju DJP sebagai instansi yang menerapkan Good 

Governance, maka dalam melaksanakan tugasnya DJP berpegang pada prinsip-

prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (equity), kemudahan (simple and 

understandable), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, 

distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat 

mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, 

DJP melakukan reformasi birokrasi pada seluruh instansi vertikalnya yang 

didasari 4 (empat) pilar, yaitu: 

1.  Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Darmin Nasution menyatakan bahwa modernisasi administrasi di mulai tahun 

2002 terus dikembangkan, akhir tahun 2007 seluruh kantor pajak di Jawa 

dijadwalkan menjadi kantor pajak modern dan akan disusul seluruh Indonesia 

pada akhir tahun 2008. Ciri khas kantor modern ini selain seluruh sistem 

administrasinya dibangun berbasis Teknologi Informasi (TI) sehingga 

pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat juga organisasinya 

dibangun berdasarkan fungsi sehingga diharapkan dapat menuntaskan segala 

macam pekerjaan tanpa harus khawatir tumpang tindih dengan pekerjaan 

lainnya, tugas-tugas dibagi habis sedemikian rupa untuk menghindari 

terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap pekerjaan dilengkapi 

dengan SOP (Standart Operating Procedure) untuk memudahkan 

pelaksanaannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan di kantor modern 

dibentuk Account Representative (AR) yang bertugas melayani dan 
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memutakhirkan data atau informasi Wajib Pajak yang menjadi 

tanggungannya. Sumber Daya Aparatur  juga ditingkatkan kualitasnya melalui 

training, pengujian (tes), peringkat jabatan, indikator kunci kinerja, dan 

penerapan kode etik yang ketat. Dalam organisasi yang baru ini dibentuk 

Direktorat  Kepatuhan  Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yang 

bertugas mengawasi aparat pajak. 

2.  Amandemen Undang Undang Perpajakan  

Dalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial, 

maka undang-undang perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk dapat 

menaikkan daya saing para pelaku ekonomi. Amandemen ini seharusnya lebih 

menyeimbangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan. 

3.  Intensifikasi Pajak  

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment oleh Wajib 

Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematik dan terstandar. Setiap 

KPP diinstruksikan membuat mapping (pemetaan) dan profiling (pendataan) 

seluruh Wajib. Dengan demikian dapat ditentukan beberapa rasio keuangan 

yang menjadi benchmark untuk tiap jenis atau kelompok usaha yang dapat 

dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang 

rasio keuangannya tidak sesuai dengan benchmark-nya, maka Wajib Pajak 

tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT-nya, jika tidak 

bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan. 

Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi ini misalnya 
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Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu 

seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak 

lainnya untuk menguji kebenaran pelaporannya. Program lain adalah aktivasi 

WP Non Filler (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan 

dengan komunikasi telepon berbasis TI. Selain itu Kantor Pusat DJP 

memanggil para Wajib Pajak dari sektor yang sedang booming, yaitu kelapa 

sawit, real estate dan konstruksi untuk membetulkan SPT masing-masing. 

4.  Ekstensifikasi 

Masih menurut Darmin Nasution, jumlah penduduk Indonesia 220 juta atau 55 

juta kepala keluarga, jika diasumsikan yang mempunyai penghasilan yang 

dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu 

harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang 

memiliki NPWP masih sangat sedikit yaitu 4 juta orang. Oleh karena itu 

ekstensifikasi terus menerus digalakkan, saat ini ekstensifikasi yang dipakai 

adalah dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: property, pemberi 

kerja, dan profesi. Dan yang saat ini sedang hangat adalah dengan 

ditetapkannya Sunset Policy yang termasuk strategi ekstensifikasi pajak 

terutama untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Mengingat ekstensifikasi 

ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh DJP, maka dilakukan kerjasama yang 

saling menguntungkan dengan para kepala daerah, gubernur, bupati atau 

walikota. Apabila penerimaan pajak meningkat  tentunya APBD juga akan 

meningkat karena selain Bagi Hasil Pajak (PPh Orang Pribadi ditambah PPh 
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Pasal 21 dan PBB) yang diperoleh daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

70% nya bersumber dari pajak juga akan meningkat. 

 

2.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Darmin Nasution (www.MediaIndonesia.com, 2007), elemen 

pertama dalam reformasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak adalah 

modernisasi administrasi perpajakan atau penerapan sistem administrasi pajak 

modern. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial 

dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, 

perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan 

menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang 

berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi 

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung 

asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.  

  Bird dan Jantscher (1991) seperti dikutip Nasucha (2004), mengemukakan 

bahwa perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi 

perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan 

dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan 

kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan. 

De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi (2004), menekankan peran 

penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan 

pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) 



36 

 

yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan 

penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak 

mampu melaksanakannya. Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip 

Gunadi (2004), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi 

masalah-masalah: 

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 

 Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil 

tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib 

Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk 

menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu 

diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 

padahal sebenarnya potensial untuk itu. 

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan 

melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak 

disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin 

dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.  

3. Penyelundup pajak (tax evaders) 

 Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak 

lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. 

Keberhasilan  sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya 
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kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran 

Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan 

penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib 

Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.  

4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers).  

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 

pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan 

secara intensif. 

Menurut Gunadi (2003), reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu 

reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan 

yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. 

Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk 

mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas 

penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa 

diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanan 

pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada 

Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. 

 Sasaran administrasi pajak yakni: (1) meningkatkan kepatuhan para 

pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam 

untuk penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Efektivitas administrasi 

pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di negara-negara yang 
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memiliki derajat ketidakpatuhan Wajib Pajaknya tinggi, kemampuan administrasi 

pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci pembentukan perilaku 

pembayar pajak. Menurut Gunadi (2003), administrasi perpajakan dituntut bersifat 

dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. 

Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir 

biaya administrasi (administrative cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost) 

serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.” 

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan adalah 

penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, 

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

Jantscer (1992) seperti dikutip Nasucha (2004), mengemukakan bahwa agar 

reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak 

disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi 

reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat 

terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Nasucha juga mengemukakan 

bahwa isu keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah 

kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur 

perpajakan secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya 

manusia, teknologi informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta 

sumber daya finansial dan insentif yang cukup.  

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Liberty 

Pandiangan (2004) adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, 

kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak; ketiga, memberikan 
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jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat 

integritas dan keadilan yang tinggi; keempat, menjaga rasa keadilan dan 

persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak 

dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, 

keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, Wajib Pajak 

mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan 

kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. 

Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Nasucha (2004), 

empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: 

1. Struktur organisasi. 

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Nasucha 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. 

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. 

3. Strategi organisasi. 

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan 

tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, 
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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. 

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. 

 

2.4 Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan (Sunset Policy) 

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai 

kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun kebijakan ini bersifat khusus dan 

hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas (hingga 31 Desember 2008). 

Keterbatasan jangka waktu ini sesuai dengan peraturan yang dikemukakan Ditjen 

Pajak sebelum bulan Desember 2008. Hal ini karena pada akhir Desember 2008, 

Ditjen Pajak telah memutuskan untuk memperpanjang Sunset Policy hingga 28 

Februari 2009. Berikut adalah pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007: 

 (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang 

masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan 



41 

 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah 

berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas 

pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali 

terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis 

pengampunan pajak yaitu : 

1. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas 

Pembetulan SPT Tahunan 

Diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008. Syarat dan ketentuan yang berlaku 

yaitu: 

a. Untuk semua Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi ; dan 

b. Yang telah memiliki NPWP ; dan  

c. Hanya SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 ; dan 

d. Mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar ; 

dan 

e. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembetulan ; dan 
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f. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008; 

Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka berlaku ketentuan 

dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), 

yaitu bunga sebesar 2% setiap bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 

terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal 

pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2. Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Yang Tidak Atau Kurang 

Dibayar Untuk Tahun Pajak Sebelum Diperoleh NPWP Bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008. Syarat dan ketentuan yang berlaku 

yaitu:  

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ; dan 

b. Yang Belum memiliki NPWP ; dan 

c. Secara sukarela mendaftarkan diri memperoleh NPWP dalam tahun 

2008 ; dan 

d. Untuk SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 ; dan 

e. Mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar ; dan 

f. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT 

Tahunan ; dan 

g. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2009. 
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2.5 Telaah Penelitian Sebelumnya dan Perumusan Hipotesis 

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua 

variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris 

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 73). Hipotesis dalam penelitian kuantitatif 

dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau 

pertanyaan penelitian. 

2.5.1 Hubungan Penerapan Modernisasi Admnistrasi Perpajakan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nurmantu (2003:8), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut 

Nurmantu, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal 

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara 

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan 

material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan.  

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu [KEP-

213/PJ./2003]. Di UU KUP sendiri tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Istilah 

yang dipergunakan di UU KUP adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Baru-

baru ini telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib 

Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri 
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Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 

b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk 

Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) 

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah 

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa 

masa pajak berikutnya. 

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

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum 

penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak 

yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan 

disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan 

rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib 

menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan 

keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak 
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sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan 

publik. 

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

terakhir. 

Hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melatarbelakangi Wajib Pajak 

dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan menjadi Wajib Pajak yang patuh 

adalah (Prasetyo, 2000) : 

a.  Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap hakekat pajak akan 

mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dan dengan sadar memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

b. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan 

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. 

Peraturan perpajakan mempunyai peranan penting dalam kepatuhan 

Wajib Pajak karena banyak masyarakat yang tidak membayar pajak 

karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu sangatlah penting untuk 
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membuat peraturan perpajakan yang dapat dengan mudah dipahami 

dan dimengerti oleh Wajib Pajak. 

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan juga dilengkapi dengan 

pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi tegas yang menyertai jika 

Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 

c.  Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak 

Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah 

atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh 

Wajib Pajak. Manfaat pajak dapat dirasakan melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pengembangan pembangunan yang berdampak 

positif terhadap masyarakat luas, peningkatan sarana dan prasarana 

umum, peningkatan kualitas prosedur dan mekanisme perpajakan. 

d.  Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap pajak 

Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang 

mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak 

untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. Sikap optimis Wajib Pajak 

sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi pajak yang diterapkan 

diantaranya peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, 

transparansi keuangan hasil pungutan pajak, peningkatan kualitas 

SDM dan integritas instansi perpajakan. 

Menurut Mardiasmo, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Masyarakat 
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enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan 

moral dari masyarakat, peraturan perpajakan yang sulit dimengerti, sistem 

perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2001:9) 

Terdapat berbagai penelitian mengenai reformasi perpajakan dan hal-hal 

yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (2003), dalam menilai 

seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan 

penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan 

kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara 

seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Dengan 

meningkatnya kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak, 

maka diharapkan penerimaan dari sektor perpajakan dapat meningkat. 

Sunarsip dalam artikelnya “Mega Fakta atau Mega Ilusi” di Harian 

Republika 8 September 2004 menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka 

nominal penerimaan pajak cenderung bias karena tidak mempertimbangkan aspek 

inflasi serta pajak nominal yang sesungguhnya dibantu oleh besarnya PDB 

nominal sebagai sesuatu yang given, yang setiap tahunnya memang mengalami 

peningkatan. Demikian pula Iman Sugema seperti dikutip Setiyaji (2005) 

mempertanyakan ukuran keberhasilan penerimaan pajak bila hanya berdasarkan 

angka penerimaan pajak. Menurutnya, meskipun terdapat peningkatan yang 

signifikan secara nominal penerimaan pajak, namun pengukuran dalam angka 
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nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia 

telah optimal. 

 Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan 

menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan illegal yang 

disebut tax evasion, maupun penghindaran pajak tidak dengan fraud dan 

dilakukan secara legal yang disebut tax avoidance. Pada akhirnya tax evasion dan 

tax avoidance mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak 

ke kas negara. 

Nasucha (2004:9), menyatakan bahwa berapa besarnya jurang kepatuhan 

(tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak 

potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan 

merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. 

Penyebab tax gap terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan 

pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang 

kepatuhan. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak 

negara sedang berkembang. 

Menurut Perry dan Whalley (2000), ketika sistem perpajakan suatu negara 

telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan 

dan administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan sangat penting dalam 

reformasi perpajakan, dan mungkin lebih penting daripada perubahan struktural 

dalam sistem perpajakan. 

Nasucha (2004), secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi 

administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya terhadap 
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kepatuhan Wajib Pajak karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi 

salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. 

Dalam bukunya “Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik” yang 

pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 berdasarkan disertasi yang ditulisnya 

pada tahun 2003 untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi 

Negara dari Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Pengaruh Reformasi 

Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mempelajari (1) pengaruh reformasi administrasi perpajakan, 

mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, 

maupun budaya organisasi, terhadap akuntabilitas organisasi, (2) pengaruh 

reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) pengaruh 

akuntabilitas organisasi terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan (4) 

pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan akuntabilitas organisasi terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian dengan menggunakan metode verifikasi tersebut menjelaskan  

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen Selanjutnya dianalisa 

untuk memperoleh model penyelesaian terbaik dengan menggunakan analityc 

hierarchy process (AHP). Obyek penelitian adalah organisasi Direktorat Jenderal 

Pajak yang terdiri dari 19 Kanwil dan 173 KPP di seluruh Indonesia. Sampel 

penelitian adalah Aparat Pajak dan Wajib Pajak. Teknik sampling yaitu cluster, 

quota dan selanjutnya simple random sampling. Teknik cluster dilakukan dengan 

mengelompokkan sesuai Kanwil, dari Kanwil dalam teknik sampling kuota, dicari 

KPP dengan realisasi penerimaan dan tingkat pengembalian Surat Pemberitahuan 
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(SPT) yang tinggi. Teknik simple random sampling  dilakukan untuk menentukan 

sampling Aparat Pajak dan Wajib Pajak pada KPP yang telah terpilih sebagai 

sampel.  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah: (1) 

reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi 

perpajakan adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi 

perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) 

akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) 

reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi 

mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

Nasucha (2004) dengan mengutip Richard M. Bird dan Milka C. de 

Jantscher dalam buku Improving Tax Administration In Developing Countries 

(IMF, 1992), menyatakan bahwa berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), 

yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan 

tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran 

yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. Penyebab tax gap 

terutama lemahnya administrasi perpajakan. 

 Taufan (2003) juga telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dimana penelitian tersebut menjelaskan sejauh 
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mana penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam kerangka 

reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang telah digulirkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 pada Kantor Pelayanan Pajak di 

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sebagai 

KPP dan Kanwil percontohan, serta berusaha untuk menelaah pengaruhnya 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sebagai salah satu 

tujuan reformasi administrasi perpajakan yang sedang digulirkan. 

Menurut Nasucha (2004:10), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi 

dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan 

dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

pajak. Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya 

untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, 

apalagi di negara-negara berkembang.  

Berdasar atas bukti empiris penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya seperti diuraikan di atas maka dapat dibuat prediksi bahwa penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta selisih antara target penerimaan 

pajak dan realisasi penerimaan pajak (tax gap) sehingga akan mempengaruhi 
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besarnya tingkat penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat 

pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi 

perpajakan. 

H2 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat 

pembayaran atas tunggakan pajak sebelum dan sesudah penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan. 

H3 :  Terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

prosentase tax gap sebelum dan sesudah penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. 

 

2.5.2 Hubungan Penerapan Modernisasi Admnistrasi Perpajakan dengan 

Penerimaan Pajak 

Menurut Darmin Nasution, permasalahan yang timbul dalam hal 

penerimaan pajak adalah adanya satu dilema yang dilihat dari sisi negara yang 

melakukan pemungutan, maupun dari sisi pembayar pajak. Di satu sisi, negara 

menginginkan dana pajak yang dipungut sebisa mungkin optimal dan mencapai 

target sehingga negara dapat melakukan pembangunan. Namun, di sisi lain, 

masyarakat pembayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut 

sehingga penerimaan negara berkurang. Masih ada orang yang menganggap 

bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang 

diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, 
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bagaimanapun, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa memang pajak 

sudah diperuntukkan dengan benar. Bila tidak, artinya pemerintah tidak 

memahami hakekat dari pajak itu sendiri (www.pajak.go.id, 2008). 

Sampai saat ini, persentasi penerimaan negara melalui pajak bisa 

dikatakan masih sangat rendah. Di sinilah perlunya peranan pemerintah sebagai 

pemungut pajak untuk mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat 

memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Saat ini, 

pemerintah sebaiknya tidak lagi mengedepankan alat pemaksaan bahwa 

penghindaran pajak merupakan tindakan kriminal. Sudah waktunya pemerintah 

melakukan perubahan birokrasi agar lebih disesuaikan dengan kondisi jaman. Di 

sinilah peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam 

mencapai target penerimaan pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan 

dialami oleh banyak negara sedang berkembang (www.pajak.go.id, 2008). 

  Dengan diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan maka 

diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, baik itu kepatuhan 

dalam melaporkan SPT, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak sehingga 

dapat mempersempit jurang tax gap dan berakibat pada meningkatnya jumlah 

penerimaan pajak. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang 

kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil sehingga 

jumlah penerimaan pajak meningkat. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan 

maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. 

 Pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak 

dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada 
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pembayar pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah subyek atau 

obyek yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan. Ada beberapa faktor 

yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana 

pemungutan pajak ke kas negara, yaitu (www.pajak.go.id, 2008): 

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang 

Perpajakan 

 Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi 

tercapainya keadilan dalam pengutan. Undang-undang haruslah jelas, 

sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar 

pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai 

pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak 

itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem 

pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya 

sebagai pembayar pajak. 

2. Tingkat Intelektualitas Masyarakat 

 Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self 

Assessment. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus 

memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga 

dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas 

menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan 

mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, 

semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri 

sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. 
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3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak) 

 Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan 

dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang 

yang berkompenten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan 

bermoral tinggi.  

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat  

 Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga 

dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 

Administrasi perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena bagian inilah 

yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai 

pengumpul dana masyarakat melalui pemungutan pajak. Unit-unit terkecil 

pelayanan pajak merupakan kunci yang strategis karena langsung 

berhubungan dengan pembayar pajak. Penyediaan informasi pajak dan 

sistem pelayanan yang terintegrasi dapat mempermudah pembayar pajak 

guna melakukan pembayaran. Sebagai konsekuensi dari sistem Self 

Assessment, maka pembayaran pajak haruslah dibuat semudah mungkin 

dengan tidak melupakan aspek pengawasan terhadap seluruh dana yang 

disetor. Bila sistem pemungutan dan sistem pembayaran dirancang 

berbelit-belit dan rumit, tentu akan menghambat kinerja fiskus dalam 

melakukan pemungutan dan pengawasan serta menimbulkan keengganan 

bagi pembayar pajak untuk melakukan kewajibannya. Tentunya, sistem 
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administrasi ini haruslah didukung oleh peraturan perundang-undangan 

yang memberikan keluwesan, baik bagi fiskus maupun pembayar pajak.  

 Selain beberapa faktor diatas, Chandra Budi, Staf Direktorat Jenderal Pajak 

(www.jawaposonline.2008) mengemukakan bahwa penerimaan pajak juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. 

 Setiyaji dan Amir (2005) telah melakukan penelitian mengenai 

modernisasi perpajakan yang berjudul Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan 

Indonesia. Penelitian tersebut bermaksud untuk merefleksikan berbagai hal yang 

telah dicapai oleh reformasi perpajakan, efektivitasnya, dan kelayakannya 

dipandang dari beberapa kriteria sistem perpajakan yang ideal. Penelitian tersebut 

merupakan deskriptif eksploratory yang memaparkan dan mengambarkan suatu 

topik dan mencoba mengurai berbagai masalah yang muncul. Dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan selama ini telah mencapai 

hasil yang baik, terutama dalam hal jumlah penerimaan pajak namun masih 

banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Pencapaian ukuran keberhasilan 

pemungutan pajak masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga.  

 Dari berbagai uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa akan terdapat 

pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak akibat diterapkannya modernisasi 

administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang dirumuskan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

H4 : Terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan 

serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan 

dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang 

mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat 

berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang 

memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta 

mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan 

perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari 

berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi 

perpajakan jangka menengah tersebut.  

Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih 

akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara 

penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan 

dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan pajak. Pada hakekatnya kondisi sistem administrasi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, langkah-langkah perbaikan 

administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, karena 

kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan 

besar dalam menentukan penerimaan pajak. 
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             Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 


