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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kanwil dan KPP 

Pada 9 September 2002, secara serentak Menteri Keuangan meresmikan 

pengoperasian secara penuh 31 Kanwil di seluruh Indonesia salah satunya adalah 

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Wilayah adalah instansi 

vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP membawahi KPP Madya, KPP Pratama, 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak.  

Sedangkan KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab 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. 

Berikut ini adalah struktur kewenangan secara vertical Kanwil dan KPP 

dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia: 
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Gambar 4.1  Struktur kewenangan KPP Pratama secara vertikal. 

        

Sesuai dengan kedudukannya tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 

Lingkungan Departemen Keuangan diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 32/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III 

membawahi: 

1. KPP Pratama Kediri 

2. KPP Pratama Singosari 

3. KPP Pratama Malang Selatan 

4. KPP Pratama Malang Utara 

Departemen Keuangan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) 

Kanwil DJP Jawa Timur 

Kanwil DJP Jawa Timur III 

KPP Pratama  
(di lingkungan Kanwil DJP Jatim III) 
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5. KPP Pratama Pasuruan 

6. KPP Pratama Tulungagung 

7. KPP Pratama Blitar 

8. KPP Pratama Banyuwangi 

9. KPP Madya Malang 

10. KPP Pratama Situbondo 

11. KPP Pratama Batu 

12. KPP Pratama Jember 

13. KPP Pratama Probolinggo 

14. KPP Pratama Kepanjen 

15. KPP Pratama Pare 

Melanjutkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan diikuti 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sejak 4 Desember 

2007 Kanwil DJP Jawa Timur III menerapkan modernisasi administrasi 

perpajakan secara serentak kepada semua KPP Pratama yang berada dibawahnya, 

yang selanjutnya akan menjadi sampel dalam penelitian ini (14 KPP Pratama), 

terkecuali KPP Madya Malang karena KPP Madya mempunyai konsep yang 

berbeda dengan KPP Pratama.  

KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III adalah Kantor 

Pelayanan Pajak yang hanya melayani 500 Wajib Pajak terbesar di lingkungan  

Kanwil DJP Jawa Timur III. KPP Madya telah terlebih dahulu menerapkan 
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modernisasi administrasi perpajakan dibandingkan dengan KPP Pratama, dengan 

demikian KPP Madya tidak disertakan sebagai sampel dalam penelitian ini.  

 

4.1.2 Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Kanwil DJP 

Jatim III dan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jatim III 

Berorientasi pada pelayanan dan pengawasan prima, secara umum, Kanwil 

dan KPP Pratama  dilengkapi dengan komponen-komponen: (1) organisasi yang 

disusun berbasiskan fungsi yang antara lain mencakup fungsi pelayanan, 

pengawasan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, dan lain-lain, (2) Sistem 

Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case 

management system dalam workflow system, (3) Sistem Rekening Wajib Pajak 

(Taxpayers’ Account) yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap 

perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, (4) tata cara 

pembayaran pajak secara elektronik pada tempat pembayaran secara on-line, (5) 

fasilitas Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (e-

SPT), (6) otomatisasi sistem penagihan tunggakan pajak, dan (7) Kode Etik 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas. 

4.1.2.1 Modernsasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil dan KPP   

Pratama 

   Dalam organisasi Kanwil dan KPP yang menerapkan sistem administrasi 

perpajakan modern, paradigmanya adalah struktur organisasi dibentuk 

berdasarkan fungsi yang mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada 
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masyarakat/Wajib Pajak atas semua jenis pajak. Tidak lagi dibedakan pelayanan 

terhadap jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL) dengan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melainkan 

hanya diberikan oleh satu KPP saja.  

Demikian juga fungsi pengawasan (pemeriksaan dan penagihan) hanya di 

KPP. Dari tipikal baru ini, berarti ada penggabungan fungsi antara KPP, Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan (KPPBB). Pengolahan data dan pengolahan penerimaan menjadi 

ditugaskan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Pengawasan dan 

konsultasi yang sebelumnya ini diberikan oleh empat seksi yakni Seksi Pajak 

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh), Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan Seksi Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL) menjadi 

hanya ditugaskan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, sedangkan proses 

keberatan dan penyidikan dilakukan Kanwil yang berada di atas KPP Pratama. 

Dengan demikian, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.01/ 2006 

tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak fungsi Kanwil dan KPP akan diuraikan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2  Bagan Organisasi Kanwil DJP     Sumber: Master File Kanwil DJP 

 

Sebagai instansi vertikal di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Direktur Jenderal Pajak, Kanwil mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 

teknis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya susunan 

dan fungsi tiap-tiap bagian meliputi: 

1. Bagian Umum  

Memiliki tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,tata 

usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum. 

2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi  

Mempunyai tugas pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan 

konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, 

pencarian, pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan. 



78 

 

3. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak  

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan 

penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, 

penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa 

pajak (peer review), bantuan penagihan, serta pelaksanaan administrasi 

penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di 

bidang perpajakan.  

4. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan 

dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan 

masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan 

yang menjadi tanggung jawab Kanwil. 

5. Bidang Keberatan dan Banding  

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, 

pembetulan Surat Keputusan, pengurangan sanksi administrasi, serta 

proses banding dan Peninjauan Kembali pada Peradilan Pajak. 
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Gambar 4.3  Bagan Organisasi KPP Pratama     Sumber: Master File Kanwil DJP 

 

Sedangkan KPP Pratama sebagai instansi vertikal di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor memiliki tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). 

Selanjutnya susunan fungsi dan tujuan jabatan tiap-tiap bagian dalam KPP 

Pratama dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Subbagian Umum 

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur 

kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta 

perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak, 
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agar terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta 

rumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor 

Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi   

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan 

kinerja. Bertujuan terlaksananya urusan dukungan sistem informasi untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

3) Seksi Pelayanan  

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama 

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bertujuan terlaksananya 

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian 

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 

pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, 

pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan yang 

menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 
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4) Seksi Penagihan 

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang 

pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan 

yang berlaku. Bertujuan terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara 

optimal dan tertib administrasi tata usaha piutang pajak untuk medukung 

tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5) Seksi Pemeriksaan 

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

Bertujuan terlaksananya rencana pemeriksaan dan pengawasan 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi dalam pelaksanaan 

pemeriksaan pajak.  

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV 

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan 

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Bertujuan terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi 
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teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib 

Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 

dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak. 

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, 

pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka 

ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bertujuan terlaksananya 

kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

 Secara struktur organisasi, konsep KPP modern diharapkan membawa 

keunggulan tersendiri demi terwujudnya visi Dirjen Pajak. Secara prosedural, 

konsep KPP modern menawarkan suatu pelayanan yang lebih “bersahabat” bagi 

Wajib Pajak maupun bagi Dirjen Pajak sendiri, dalam arti pelayanan tersebut 

berusaha untuk lebih mudah dipahami serta diimplementasikan oleh Wajib Pajak, 

dan di satu sisi memberikan output perpajakan yang lebih maksimal bagi Dirjen 

Pajak.  

4.1.2.2   Modernisasi Prosedur Organisasi Kanwil dan KPP Pratama 

  Dengan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang mengatur prosedur 

pelayanan dan pengawasan yang ada dan berdasarkan kebiasaan yang terbentuk 

serta dengan motto "Committed to best service and high standard," peningkatan 

pelayanan Kanwil dan KPP Pratama sebagai Kanwil dan KPP modern terlihat 
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dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi 

informasi di berbagai aspek kegiatan berikut: 

1) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

TPT merupakan tempat untuk melayani Wajib Pajak dalam hal pengurusan 

kewajiban perpajakan yang meliputi penerimaan Surat Pemberitahuan 

(SPT), surat permohonan dan surat lainnya. Di TPT juga tersedia brosur-

brosur dan help desk untuk membantu memberikan solusi atas pertanyaan 

dari Wajib Pajak yang memerlukan informasi mengenai teknis perpajakan. 

Untuk menjamin keakuratan jawaban yang diberikan, petugas help desk 

dilengkapi dengan Knowledge Base yang mampu menyediakan informasi 

perpajakan terkini dan komprehensif. Pada TPT KPP Pratama telah 

dilengkapi dengan nomor antrian elektronik (electronic queue number). 

2) Penunjukkan Account Representative (AR) 

Account Representative (AR) bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk beberapa Wajib Pajak 

tertentu yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu bertanggungjawab untuk 

menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional, serta 

memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang 

disampaikan, sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi 

tugasnya. Beberapa informasi yang diberikan oleh Account Representative 

kepada Wajib Pajak adalah, (i) rekening Wajib Pajak (Taxpayers’ 

Account) untuk semua jenis pajak, (ii) kemajuan proses pemeriksaan dan 

restitusi, (iii) interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, (iv) 
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perubahan data identitas Wajib Pajak, (v) tindakan pemeriksaan dan 

penagihan pajak. (vi), kemajuan proses keberatan dan banding; dan (vii), 

perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut didukung oleh buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Account Representative yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003.  

Setiap Account Representative pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III bertugas melayani dan mengawasi 

administrasi perpajakan 3 sampai dengan 8 Wajib Pajak dengan 

pembagian penugasan ditetapkan menurut jenis usaha Wajib Pajak yang 

sejenis dan yang mendekati sejenis tergantung jumlah Wajib Pajak. Hal 

tersebut memberikan keuntungan spesialisasi Account Representative 

terutama dalam pemahaman jenis usaha Wajib Pajak sehingga dapat 

menunjang peningkatan pelayanan dan juga peningkatan pengawasan yang 

dapat diperoleh melalui kontrol industri jenis usaha Wajib Pajak. 

3) Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) 

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) merupakan 

pengembangan dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dikendalikan 

oleh manajemen kasus (case management system) dalam sIstem 

pemantauan proses administrasi perpajakan dengan sistem alur kerja 

(workflow system). Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang 

diterapkan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) 

dimulai dengan penerimaan  masukan/input berupa data regristasi, data 
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pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan Wajib Pajak, dan surat-surat 

masuk lainnya. Selanjutnya Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu 

(SAPT) akan menghasilkan kasus yang didapat dari permohonan, surat-

surat dan hasil perbandingan data Wajib Pajak (misalnya data pembayaran 

pajak dengan data e-SPT). Semua kasus yang dihasilkan tersebut didaftar 

dalam sistem termasuk saat diterimanya penugasan dan penyelesaiannya.  

Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan secara otomatis ke masing-

masing Pegawai Pajak terkait dan akan diselesaikan menurut skala 

prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-

masing kasus dapat dimonitor melalui sistem. Sistem alur kerja 

menghubungkan satu tugas dengan tugas lainnya sampai tugas-tugas 

tersebut selesai.  

Manfaat yang diperoleh dengan adanya manajemen kasus adalah (i) 

standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus, (ii) 

standarisasi dokumen keluaran, (iii) merupakan panduan bagi pengguna 

dalam menangani suatu kasus, (iv) memberikan notifikasi bila terdapat 

sesuatu yang harus dilakukan, dan (v) menyediakan kontrol dan 

pengawasan terhadap pengerjaan suatu kasus.  

Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), setiap Wajib 

Pajak dapat dimonitor secara terus menerus melalui rekening Wajib Pajak 

(taxpayers’ Account) yang menyediakan data pembayaran pajak dan 

kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak.  
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SAPT menyediakan sarana pendukung bagi terciptanya data Wajib Pajak 

yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan 

monitoring terhadap data Wajib Pajak. Sistem tersebut menghasilkan 

laporan-laporan yang dapat diakses oleh KPP, Kanwil dan Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak. SAPT mencakup prosedur pelayanan (modul) 

yang terdiri dari: (i) Proses Pembayaran Wajib Pajak, (ii) Proses 

Pelaporan-pelaporan, (iii) Proses Teguran (Pengawasan), (iv) Proses Surat 

Tagihan Pajak (STP), (v) Proses Teguran (Penagihan), (vi) Proses Paksa 

(Penagihan), (vii) Proses Sita (Penagihan), (viii) Proses Permohonan, (ix) 

Proses Pemeriksaan, (xi) Proses Pemindahbukuan (PBK), dan (xi) Proses 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SPMKP).  

4)  Pembayaran pajak (e-Payment)  

Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak pada kantor pos atau bank 

persepsi/bank devisa persepsi melalui sistem pembayaran yang disebut 

Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3). Sistem ini 

menghubungkan bank dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. 

Setiap pembayaran direkam oleh bank dan Direktorat Jenderal Pajak pada 

saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak secara otomatis menerbitkan satu nomor unik terdiri dari 16 

digit yang disebut Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) sebagai 

validasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap setiap satu setoran pajak.  

Data pembayaran pajak dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP dimana Wajib Pajak 
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terdaftar dan data pembayaran ini secara otomatis dibukukan pada 

rekening Wajib Pajak (Taxpayers’Account) dimana data pembayaran 

disandingkan dengan data kewajiban pajak berdasarkan pelaporan Wajib 

Pajak atau adanya produk pajak berupa ketetapan mengenai kewajiban 

pajak yang masih harus dibayar. 

5)  Pelaporan pajak (e-Reporting, e-SPT) 

Elektronic SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak sebagai 

alternatif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana data-

datanya telah direkam atau diolah sendiri oleh Wajib Pajak dengan 

bantuan aplikasi e-SPT menjadi data elektronik yang dapat langsung 

dimuat (upload) sistem dan database yang ada di KPP. Dasar 

pengoperasiannya, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan instalasi 

aplikasi e-SPT pada komputer Wajib Pajak sendiri. Aplikasi e-SPT pada 

komputer Wajib Pajak digunakan untuk merekam data-data Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara manual atau mengolahnya dari database 

Wajib Pajak.  

Setelah seluruh data terekam, melalui aplikasi e-SPT dapat dicetak 

formulir induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang terisi secara otomatis dari 

data-data yang direkam dan data-data yang telah terekam tersebut juga 

dapat dipindahkan ke dalam media penyimpaan seperti disket atau 

compact disc (CD) untuk selanjutnya diserahkan ke KPP sebagai 

pelaporan dengan terlebih dahulu menandatangani formulir induk hasil 
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cetakan aplikasi e-SPT. Di TPT, formulir induk yang telah ditandatangani 

dan media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas dimana 

selanjutya rekaman data dalam media penyimpanan tersebut dimuat 

(upload) ke database KPP. Setelah upload data berhasil maka pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dianggap sah dan disini berarti 

data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang ada pada database KPP 

merupakan data yang direkam oleh Wajib Pajak.  

6)  Pemberkasan dokumen pajak (e-Filing) 

E-Filing adalah layanan yang disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

beserta lampirannya secara elektronik dan online realtime melalui aplikasi 

penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis web. Karakteristik e-

Filing adalah proses yang cepat, karena pada prinsipnya Wajib Pajak dapat 

langsung melakukan upload data Surat Pemberitahuan (SPT) ke database 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini 

ditindaklanjuti dengan proses download data Surat Pemberitahuan (SPT) 

ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak hanya menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan Berita Acara yang telah 

ditandatangani. Pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang 

ditentukan. 

Prosedur permohonan e-Filing yakni: (i) mengajukan Surat Permohonan 

ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, (ii) KPP menindaklanjuti surat 
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permohonan tersebut dan membuat surat pengantar ke Direktorat 

Informasi Perpajakan (DIP) Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh 

kode aktivasi, (iii) DIP akan menerbitkan kode aktivasi dan CD e-Filing 

atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan, (iv) Wajib Pajak yang telah 

memperoleh kode aktivasi, akan memperoleh teknis pelatihan e-Filing dari 

petugas pelayanan (Account Representative) dari KPP untuk menjalankan 

program tersebut, (v) E-Filing dijalankan melalui program Windows XP.  

4.1.2.3    Modernisasi Strategi Organisasi Kanwil dan KPP Pratama 

    Dalam mewujudkan modernisasi perpajakan yang efektif, Direktorat 

Jenderal Pajak membuat suatu terobosan dimana KPP selalu dilengkapi dengan 

kegiatan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta 

perbaikan pelayanan demi kenyamanan Wajib Pajak sebagai “konsumen” KPP. 

Dengan adanya Account Representative (AR) untuk tiap beberapa Wajib Pajak, 

maka Wajib Pajak selalu mendapatkan penyuluhan dari AR masing-masing, baik 

sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai informasi terbaru dan perubahan 

peraturan perpajakan, maupun merespon pertanyaan atau permintaan lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan. Sebagai bentuk 

pelayanan terhadap Wajib Pajak, Seorang AR memiliki akses terhadap rekening 

wajib pajak (taxpayer account) secara online. Selain itu, wajib pajak dapat secara 

mudah menghubungi AR-nya baik secara langsung datang ke KPP menggunakan 

telepon atau e-mail. 

 Dirjen Pajak memberikan suatu penyuluhan terhadap Wajib Pajak yang 

berisi aturan-aturan maupun ketentuan baru dari kantor pusat. Ada dua jenis 
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prosedur yang digunakan Dirjen Pajak untuk memberikan penyuluhan terhadap 

Wajib Pajak, yaitu: 

1) Sosialisasi Aturan/Ketentuan Baru 

Dalam prosedur ini, kantor pusat yang menerbitkan aturan baru terlebih 

dahulu menyampaikan kebijakan-kebijakan barunya pada seksi Pelayanan 

pada tiap KPP. Oleh seksi Pelayanan, kebijakan tersebut di pelajari serta 

ditafsirkan untuk kemudian diteruskan kepada AR. AR terlebih dahulu 

dibekali dengan pelatihan mengenai kebijakan baru tersebut serta 

pandangan mengenai penafsiran dan dampak kebijakan tersebut kepada 

Wajib Pajak, sehingga AR dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada 

Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya tujuan pelatihan serta 

penafsiran tersebut adalah agar semua Wajib Pajak memperoleh 

pemahaman yang seragam mengenai kebijakan tersebut.  

2) Pengembangan Knowledge Base 

Dalam prosedur ini, Wajib Pajak dapat bersikap proaktif dalam mencari 

informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan. Dimana KPP 

menyediakan Help Desk / Call Center yang siap untuk menampung 

pertanyaan dari Wajib pajak mengenai perpajakan. Di sini tiap Call Center 

dibekali dengan Knowledge Base, yaitu alat bantu untuk menjawab 

pertanyaan Wajib Pajak yang berisi kumpulan ketentuan perpajakan yang 

komprehensif. Knowledge Base diorganisasikan dalam file komputer yang 

mudah diakses sehingga lebih memudahkan bagi petugas untuk 

memperoleh informasi yang diuperlukan Wajib Pajak. 
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Perubahan lain dalam pelayanan dapat dilihat pada penanganan keberatan 

Wajib Pajak. Memang sebelum adanya modernisasi perpajakan, Wajib Pajak 

dapat melayangkan surat keberatan, namun pelayanan terhadap keberatan Wajib 

Pajak tersebut berada pada kantor yang berbeda sesuai dengan jenis keberatannya. 

Dengan adanya reformasi perpajakan, penyelesaian proses keberatan berada di 

Kanwil Dirjen Pajak, sehingga lebih cepat proses penyelesaiannya karena 

dipisahkan dari kegiatan penetapan. 

 Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan KPP modern, KPP juga 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan yang 

intensif menjadi salah satu “produk” andalan Dirjen Pajak. Monitoring kepatuhan 

Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profil Wajib 

Pajak yang ada di data base KPP. Proses monitoring terhadap Wajib pajak 

dilakukan oleh AR, dimana AR mempunyai akses langsung ke seluruh data Wajib 

pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat dimonitor secara intensif dengan 

cara antara lain: 

- Membandingkan antar SPT Wajib Pajak 

- Membandingkan SPT dengan data Wajib Pajak dan data dari pihak 

ketiga 

- Membandingkan seluruh data Wajib Pajak dengan profil wajib Pajak 

yang diupdate secara terus-menerus melalui Sistem Administrasi 

Pelayanan terpadu (SAPT) 

Konsep pengawasan ternyata tidak hanya berlaku bagi wajib Pajak, 

bahkan pegawai pajakpun tidak luput dari pengawasan. Hal ini merupakan 
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antisipasi terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, 

sekaligus memperbaiki kinerja pegawai pajak untuk menghindari terjadinya moral 

hazard. 

4.1.2.4   Modernisasi Budaya Organisasi Kanwil dan KPP Pratama 

   Masyarakat sekarang ini tidak hanya semakin kritis, namun masyarakat 

sekarang juga telah semakin menyadari hak-haknya dan semakin berani untuk 

menggugat birokrasi yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. 

Efisiensi, efektivitas, profesionalisme dan standar perilaku yang tinggi bukan 

hanya tuntutan bagi sektor bisnis, tetapi juga untuk birokrasi yang 

bertanggungjawab terhadap pelayanan publik. Untuk memenuhi harapan 

masyarakat, birokrasi harus berbenah diri dan terus melakukan perbaikan serta 

mendorong aparatur birokrasi agar memiliki integritas yang tinggi. Komitmen 

Drektorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan integritas perpajakan dan untuk 

memenuhi harapan masyarakat diwujudkan dalam Kode Etik Pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak.  

   Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan standar 

integritas yang diharapkan dari seorang pegawai DJP dalam melayani masyarakat 

Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Kode etik juga 

merupakan kerangka kerja bagi standar perilaku yang diharapkan dalam rangka 

pelaksanaan tugas perpajakan sehari-hari. Dengan sistem administrasi perpajakan 

modern dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan 

berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip 
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Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, 

independen, dan adil.      

 Seiring dengan reformasi birokrasi dan modernisasi perpajakan, 

implementasi kode etik DJP telah dijalankan sejak tahun 2002 yaitu dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.01/2002 tanggal 

14 Mei 2002 sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002 pada 27 Agustus 2002 

dan yang terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.03/2007 pada 

23 Juli 2007.  

 Tujuan Kode Etik Pegawai DJP seperti secara resmi telah diumumkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak adalah:  

a) Meningkatkan disiplin pegawai 

b) Menjamin terpeliharanya tata tertib 

c) Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif 

d) Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang 

professional 

e) Menciptakan citra dan kinerja pegawai 

Berikut ini adalah kewajiban dan larangan pegawai DJP seperti tertuang 

dalam Kode Etik Pegawai DJP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

01/PM.03/2007 pada 23 Juli 2007 : 

Setiap pegawai DJP mempunyai kewajiban untuk: 

a) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain 

b) Bekerja secara professional, transparan dan akuntabel 
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c) Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki DJP 

d) Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau 

pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya 

e) Mentaati perintah kedinasan 

f) Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP 

g) Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor 

h) Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan 

i) Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan 

Setiap pegawai DJP dilarang: 

a) Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas 

b) Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik 

c) Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak 

langsung 

d) Menyalahgunakan fasilitas kantor 

e) Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung 

maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai ataupun 

pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga 

memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya 

f) Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan 

g) Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan 

gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi 

milik DJP 
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h) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma 

kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP 

Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan 

pegawai yang melanggar ketentuan kewajiban pegawai dan larangan pegawai. 

Terhadap pelanggaran kode etik, dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman 

disiplin. Pengenaan sanksi moral dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. 

Pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP dilaksanakan secara langsung 

oleh Komite Kode Etik yang berada dibawah pimpinan langsung oleh Sekretaris 

Jenderal Departemen Keuangan yang dibantu oleh Sekretariat Komite Kode Etik, 

yang dilengkapi dengan nomor telepon hotline sehingga pelaksanaannya lebih 

objektif dan efektif. Untuk memperluas jaringan pengawasan pelaksanaan Kode 

Etik Pegawai DJP maka telah dibentuk divisi khusus pada Komite Ombudsman 

Nasional yang juga ikut secara aktif mengawasi pelaksanaan Kode Etik Pegawai 

DJP 

 

4.2     Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai 

karakteristik data, seperti nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar 

deviasi. Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan 

data, dan penyajian hasil peringkasan data (Sujarweni, 2007:13). Pengukuran 

statistik sampel bermanfat untuk mempermudah pengamatan. Melalui hasil 

penghitungan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel 

secara garis besar sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. 
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 Uji statistik dilakukan dengan menggunakan kepatuhan Wajib Pajak yang diukur 

dengan tingkat pelaporan SPT yaitu Wajib Pajak yang melaporkan SPT dibagi 

dengan WP yang terdaftar efektif, tingkat pembayaran tunggakan pajak dan selisih 

antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial (tax gap) dan 

penerimaan pajak sebagai indikator penarikan kesimpulan.  

Apabila secara signifikan terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam tingkat pelaporan SPT, tingkat pembayaran tunggakan pajak, prosentase tax 

gap dan penerimaan pajak antara periode sebelum dan sesudah modernisasi 

admnistrasi maka terdapat hubungan peristiwa penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di 

KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan tingkat pelaporan SPT, 

tingkat pembayaran tunggakan pajak, prosentase tax gap dan penerimaan pajak 

antara periode sebelum dan sesudah modernisasi admnistrasi maka tidak terdapat 

hubungan peristiwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama di Lingkungan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Pengukuran statistik 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Statistical Package for Social Science (SPSS) 16 dengan hasil perhitungan 

sebagai berikut: 
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TABEL 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tingkat Pelaporan SPT OP 

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 
 
 

TABEL 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tingkat Pelaporan SPT Badan 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 .192300 .379000 .28195714 .060188099 

SESUDAH 14 .258592 .670500 .41775129 .099106108 

Valid N (listwise) 14     

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 

 
 

TABEL 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tingkat Pelaporan SPT 

Bendaharawan 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 .182900 .421200 .28815714 .070765656 

SESUDAH 14 .205742 .513377 .35275421 .072792490 

Valid N (listwise) 14     

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 .207114 .998860 .51871186 .211396563 

SESUDAH 14 .257443 .849429 .48246337 .167491521 

Valid N (listwise) 14     
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TABEL 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tingkat Pembayaran 

Tunggakan Pajak 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 .000000 .221179 .08017821 .083662021 

SESUDAH 14 .020466 .246291 .09579707 .062018193 

Valid N (listwise) 14     

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 
 

TABEL 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Prosentase Tax Gap 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 .878537 1.244024 1.05681179 .120751077 

SESUDAH 14 .773718 1.291081 1.05104529 .156309709 

Valid N (listwise) 14     

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 
 

TABEL 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Penerimaan Pajak 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SEBELUM 14 18487.2844 657016.1611 261027.290421 200524.7078862 

SESUDAH 14 50596.1672 798015.0290 348975.838804 221250.2307837 

Valid N (listwise) 14     

       Sumber: Lampiran 6. Diolah dari data sekunder. 
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4.3 Hasil Uji Normalitas Data 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:172). Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum 

data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan 

untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitan. Data yang baik dan layak digunakan dala penelitian adalah data yang 

memiliki distribusi normal (Sujarweni, 2007:45).  

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal 

maka, sampel diuji dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit 

Test dengan dasar kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pelaporan SPT,  

kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan 

Wajib Pajak dalam prosentase tax gap dan penerimaan pajak pada masing-masing 

KPP Pratama di lingkungan DJP Jawa Timur III. Berikut ini merupakan hasil 

pengujian untuk membuktikan distribusi normal kepatuhan Wajib Pajak dalam 

tingkat pelaporan SPT,  kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran 

tunggakan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dalam prosentase tax gap dan 

penerimaan pajak: 

 

 

 

 

 

 



100 

 

TABEL 4.7 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Tingkat Pelaporan SPT OP 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean .51871186 .48246337 

Std. Deviation .211396563 .167491521 
Most Extreme Differences Absolute .185 .230 

Positive .185 .230 
Negative -.138 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 .861 
Asymp. Sig. (2-tailed) .725 .449 
a. Test distribution is Normal. 

              Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 

 
 

TABEL 4.8 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Tingkat Pelaporan SPT Badan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean .28195714 .41775129 

Std. Deviation .060188099 .099106108 
Most Extreme Differences Absolute .157 .142 

Positive .157 .142 
Negative -.133 -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z .589 .532 
Asymp. Sig. (2-tailed) .879 .940 

a. Test distribution is Normal. 

              Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 
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                TABEL 4.9 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Tingkat Pelaporan SPT      

Bendaharawan 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean .28815714 .35275421 

Std. Deviation .070765656 .072792490 
Most Extreme Differences Absolute .154 .151 

Positive .154 .151 
Negative -.084 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .576 .565 
Asymp. Sig. (2-tailed) .894 .907 

a. Test distribution is Normal. 

              Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 

 

 

 
TABEL 4.10 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Tingkat Pembayaran 

 Tunggakan Pajak 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean .08017821 .09579707 

Std. Deviation .083662021 .062018193 
Most Extreme Differences Absolute .199 .259 

Positive .199 .259 
Negative -.169 -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z .746 .971 
Asymp. Sig. (2-tailed) .635 .303 

a. Test distribution is Normal. 
 

        Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 
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TABEL 4.11 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Prosentase Tax Gap 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean 1.05681179 1.05104529 

Std. Deviation .120751077 .156309709 
Most Extreme Differences Absolute .139 .110 

Positive .139 .089 
Negative -.127 -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .522 .412 
Asymp. Sig. (2-tailed) .948 .996 

a. Test distribution is Normal. 

             Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 
 

 

TABEL 4.12 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Penerimaan Pajak 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SEBELUM SESUDAH 

N 14 14 
Normal Parametersa Mean 261027.290421 348975.838804 

Std. Deviation 200524.7078862 221250.2307837 
Most Extreme Differences Absolute .194 .167 

Positive .194 .167 
Negative -.113 -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .724 .626 
Asymp. Sig. (2-tailed) .670 .828 

a. Test distribution is Normal. 

          Sumber: Lampiran 7. Diolah dari data sekunder. 

 
Berdasarkan penghitungan distribusi kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat 

pelaporan SPT, kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan 

pajak, kepatuhan Wajib Pajak dalam prosentase tax gap dan penerimaan pajak di 



103 

 

atas, diperoleh hasil bahwa pada periode sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai Asymp 2 tailed p > 0.05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga dalam menguji 

hipotesis I, II, III dan IV dilakukan dengan menggunakan uji statistik  paired 

sample t-test. 

 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis  

4.4.1   Pengujian Hipotesis ke-1  

Pengujian hipotesis ke-1 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pelaporan SPT baik orang 

pribadi, badan dan juga bendaharawan/pemotong sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan. Untuk mengetahui dengan lebih baik 

perbedaan tingkat pelaporan SPT Wajib Pajak, pengujian dilakukan dengan 

memilah jenis-jenis Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak 

Badan dan Wajib Pajak Pemotong/Bendaharawan karena perlakuan pengawasan 

yang dilakukan oleh kantor pajak juga berbeda terhadap ketiganya. Wajib Pajak 

Badan dan Pemotong/Bendaharawan lebih mendapat pengawasan dan perhatian 

yang intensif dari kantor pajak dengan demikian mayoritas dari mereka adalah 

Wajib Pajak yang patuh karena jika tidak mereka akan dikenai sanksi pajak. Oleh 

karena itu Wajib Pajak Orang Pribadi lebih tepat digunakan sebagai indikator 

dalam meneliti kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian tingkat kepatuhan pelaporan 

SPT masing-masing kelompok dilakukan dengan tahapan yang sama. 
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Pengujian hipotesis ke-1 diawali dengan melakukan penghitungan tingkat 

pelaporan Wajib Pajak orang pribadi, badan dan pemotong/bendaharawan yaitu 

Wajib Pajak yang melaporkan SPT dibagi dengan jumlah total Wajib Pajak 

terdaftar efektif sebagai WP orang pribadi, badan dan bendaharawan/pemotong 

untuk tahun pajak 2007 dan 2008. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat 

pelaporan SPT WP orang pribadi, badan dan bendaharawan/pemotong untuk 

tahun 2007 dan 2008: 

 

TABEL 4.13 

Hasil Perhitungan Tingkat Pelaporan SPT Orang Pribadi 

NO KPP PRATAMA  
TINGKAT PELAPORAN SPT % PELAPORAN SPT  

2007 2008 2007 2008 
1 KPP PRATAMA KEDIRI 0.58114936 0.593617458 58% 59% 
2 KPP PRATAMA MALANG UTARA 0.998859513 0.84942909 100% 85% 
3 KPP PRATAMA SINGOSARI 0.557754386 0.409432174 56% 41% 
4 KPP PRATAMA MALANG SELATAN 0.857725454 0.775683414 86% 78% 
5 KPP PRATAMA PASURUAN 0.594160316 0.47583817 59% 48% 
6 KPP PRATAMA TULUNGAGUNG 0.482730221 0.447783251 48% 45% 
7 KPP PRATAMA BATU 0.348807054 0.363069909 35% 36% 
8 KPP PRATAMA SITUBONDO 0.207113671 0.257443465 21% 26% 
9 KPP PRATAMA BLITAR 0.347515002 0.275577259 35% 28% 

10 KPP PRATAMA BANYUWANGI 0.526485569 0.456635877 53% 46% 
11 KPP PRATAMA JEMBER 0.613006305 0.559425172 61% 56% 
12 KPP PRATAMA PROBOLINGGO 0.374733521 0.397524146 37% 40% 
13 KPP PRATAMA KEPANJEN 0.423864031 0.423744376 42% 42% 
14 KPP PRATAMA PARE 0.348061608 0.469283467 35% 47% 

RATA-RATA 0.518711858 0.482463373 52% 48% 

Sumber: Lampiran 1. Diolah dari data sekunder Pelaporan SPT OP Kanwil DJP Jatim  III. 
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TABEL 4.14 
Hasil Perhitungan Tingkat Pelaporan SPT Badan 

NO KPP PRATAMA  
TINGKAT PELAPORAN SPT % PELAPORAN SPT 

2007 2008 2007 2008 
1 KPP PRATAMA KEDIRI 0.216700 0.496419 22% 50% 
2 KPP PRATAMA MALANG UTARA 0.245500 0.386187 25% 39% 
3 KPP PRATAMA SINGOSARI 0.327600 0.441416 33% 44% 
4 KPP PRATAMA MALANG SELATAN 0.192300 0.347796 19% 35% 
5 KPP PRATAMA PASURUAN 0.237800 0.358879 24% 36% 
6 KPP PRATAMA TULUNGAGUNG 0.268900 0.358879 27% 36% 
7 KPP PRATAMA BATU 0.295600 0.408517 30% 41% 
8 KPP PRATAMA SITUBONDO 0.342100 0.411302 34% 41% 
9 KPP PRATAMA BLITAR 0.367100 0.460484 37% 46% 

10 KPP PRATAMA BANYUWANGI 0.264900 0.310644 26% 31% 
11 KPP PRATAMA JEMBER 0.213400 0.258592 21% 26% 
12 KPP PRATAMA PROBOLINGGO 0.257800 0.477556 26% 48% 
13 KPP PRATAMA KEPANJEN 0.379000 0.670500 38% 67% 
14 KPP PRATAMA PARE 0.338700 0.461347 34% 46% 

RATA_RATA 0.281957 0.417751 28% 42% 

Sumber: Lampiran 2. Diolah dari data sekunder Pelaporan SPT Badan Kanwil DJP Jatim  III. 
 

TABEL 4.15 
Hasil Perhitungan Tingkat Pelaporan SPT Pemotong/Bendaharawan 

NO KPP PRATAMA  TINGKAT PELAPORAN SPT % PELAPORAN SPT  
2007 2008 2007 2008 

1 KPP PRATAMA KEDIRI 0.196700 0.273507 20% 27% 
2 KPP PRATAMA MALANG UTARA 0.298900 0.363147 30% 36% 
3 KPP PRATAMA SINGOSARI 0.294500 0.426197 29% 43% 
4 KPP PRATAMA MALANG SELATAN 0.364500 0.303543 36% 30% 
5 KPP PRATAMA PASURUAN 0.249000 0.328992 25% 33% 
6 KPP PRATAMA TULUNGAGUNG 0.214500 0.355678 21% 36% 
7 KPP PRATAMA BATU 0.314900 0.364331 31% 36% 
8 KPP PRATAMA SITUBONDO 0.421200 0.385498 42% 39% 
9 KPP PRATAMA BLITAR 0.283000 0.321254 28% 32% 

10 KPP PRATAMA BANYUWANGI 0.294000 0.240972 29% 24% 
11 KPP PRATAMA JEMBER 0.182900 0.205742 18% 21% 
12 KPP PRATAMA PROBOLINGGO 0.275700 0.339005 28% 34% 
13 KPP PRATAMA KEPANJEN 0.398900 0.513377 40% 51% 
14 KPP PRATAMA PARE 0.245500 0.417316 25% 42% 

RATA-RATA 0.288157 0.345611 29% 35% 

Sumber: Lampiran 2. Diolah dari data sekunder Pelaporan SPT PPh 21 Kanwil DJP Jatim  III. 
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Selanjutnya pengujian hipotesis ke-1 dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 16 untuk 

mengetahui perbedaan atas tingkat pelaporan SPT sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan. Dari pengujian normalitas data atas 

kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pelaporan SPT dengan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test (sub bab 4.3) dapat diketahui bahwa  

distribusi data penelitian  ini termasuk dalam  kategori distribusi normal sehingga 

pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik paired sample t-test. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: 

TABEL 4.16 

Hasil Uji Paired Sample T-test Tingkat Pelaporan SPT Orang Pribadi 
Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired Differences Mean .036248484 

Std. Deviation .077913662 

Std. Error Mean .020823302 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -.008737525 

Upper .081234494 

t 1.741 

df 13 

Sig. (2-tailed) .105 

              Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 

 
Dari tabel 4.16 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk tingkat 

pelaporan SPT Orang Pribadi lebih besar dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.105 

sehingga hasil pengujian ini menerima  Ho1 dan menolak 1Ha . Hal ini berarti 
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bahwa tidak ada perbedaan atas tingkat pelaporan SPT Orang Pribadi sebelum dan 

sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT pada periode tersebut.  

Untuk mengetahui dengan lebih baik perbedaan tingkat pelaporan SPT 

Wajib Pajak, pengujian dilakukan dengan memilah jenis-jenis Wajib Pajak yaitu 

Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak 

Pemotong/Bendaharawan. Berikut adalah hasil pengujian statistik untuk tingkat 

pelaporan SPT Badan dan SPT Pemotong/Bendaharawan: 

 
TABEL 4.17 

Hasil Uji Paired Sample T-test Tingkat Pelaporan SPT Badan 
Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired 
Differences 

Mean -.135794143 

Std. Deviation .077690757 

Std. Error Mean .020763728 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower -.180651450 

Upper -.090936835 

t -6.540 

df 13 

Sig. (2-tailed) .000 

               Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 
 

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk tingkat 

pelaporan SPT Badan lebih kecil dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.000 sehingga 

hasil pengujian ini menerima 1Ha dan menolak  Ho1 . Hal ini berarti bahwa 
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terdapat perbedaan atas tingkat pelaporan SPT Badan sebelum dan sesudah 

modernisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penelitian ini menemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Badan dalam melaporkan SPT pada periode tersebut.  

 
TABEL 4.18 

Hasil Uji Paired Sample T-test Tingkat Pelaporan SPT 
Pemotong/Bendaharawan Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired Differences Mean -.064597071 

Std. Deviation .064175629 

Std. Error Mean .017151658 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -.101650977 

Upper -.027543166 

t -3.766 

df 13 

Sig. (2-tailed) .002 

               Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 
 

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk tingkat 

pelaporan SPT Badan lebih kecil dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.002 sehingga 

hasil pengujian ini menerima 1Ha dan menolak  Ho1 . Hal ini berarti bahwa 

terdapat perbedaan atas tingkat pelaporan SPT Pemotong/Bendaharawan sebelum 

dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penelitian ini menemukan adanya perbedaan tingkat 



109 

 

kepatuhan Wajib Pajak Pemotong/Bendaharawan dalam melaporkan SPT pada 

periode tersebut.  

4.4.2   Pengujian Hipotesis ke-2 

Pengujian hipotesis ke-2 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan 

pajak sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi administrasi perpajakan. 

Pengujian hipotesis ke-2 diawali dengan melakukan penghitungan tingkat 

pembayaran tunggakan pajak yaitu jumlah pembayaran tunggakan pajak tahun 

berjalan dibagi dengan total tunggakan pajak tahun berjalan untuk tahun pajak 

2007 dan 2008. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat pembayaran tunggakan 

pajak untuk tahun 2007 dan 2008: 

TABEL 4.19 

Hasil Perhitungan Tingkat Pembayaran Tunggakan Pajak 

NO KPP PRATAMA  
TINGKAT PEMBAYARAN TUNGGAKAN 

PAJAK 

2007 2008 
1 KPP PRATAMA KEDIRI 0.199975 0.020466 
2 KPP PRATAMA MALANG UTARA 0.000000 0.096990 
3 KPP PRATAMA SINGOSARI 0.000000 0.203245 
4 KPP PRATAMA MALANG SELATAN 0.104166 0.092915 
5 KPP PRATAMA PASURUAN 0.221179 0.117427 
6 KPP PRATAMA TULUNGAGUNG 0.059118 0.028053 
7 KPP PRATAMA BATU 0.184447 0.088444 
8 KPP PRATAMA SITUBONDO 0.000267 0.087159 
9 KPP PRATAMA BLITAR 0.000254 0.038315 

10 KPP PRATAMA BANYUWANGI 0.045974 0.071795 
11 KPP PRATAMA JEMBER 0.159635 0.065525 
12 KPP PRATAMA PROBOLINGGO 0.125593 0.084653 
13 KPP PRATAMA KEPANJEN 0.003717 0.099881 
14 KPP PRATAMA PARE 0.018170 0.246291 

RATA-RATA 0.080178276 0.095797183 

Sumber: Lampiran 3. Diolah dari data sekunder Tunggakan Pajak di  Kanwil DJP Jatim  III. 
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Selanjutnya pengujian hipotesis ke-2 dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 16 untuk 

mengetahui perbedaan atas tingkat pembayaran tunggakan pajak sebelum dan 

sesudah peristiwa modernisasi administrasi perpajakan. Dari pengujian normalitas 

data atas tingkat pembayaran tunggakan pajak dengan menggunakan Kolmogorov 

Smirnov Goodness of Fit Test (sub bab 4.3) dapat diketahui bahwa  distribusi data 

penelitian  ini termasuk dalam  kategori distribusi normal sehingga pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik paired sample t-test. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 4.20 

Hasil Uji Paired Sample T-test Tingkat Pembayaran  
Tunggakan Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired Differences Mean -.015618857 

Std. Deviation .118348094 

Std. Error Mean .031629859 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -.083951012 

Upper .052713298 

t -.494 

df 13 

Sig. (2-tailed) .630 

         Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 
 

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk tingkat 

pembayaran tunggakan pajak lebih besar dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.630 

sehingga hasil pengujian ini menerima  Ho2 dan menolak Ha2 . Hal ini berarti 
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bahwa tidak ada perbedaan atas tingkat pembayaran tunggakan pajak sebelum dan 

sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan pajak pada periode tersebut.  

4.4.3   Pengujian Hipotesis ke-3 

 Pengujian hipotesis ke-3 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam selisih realisasi penerimaan pajak 

dengan target potensial penerimaan pajak atau yang disebut dengan tax gap 

periode sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi administrasi perpajakan. 

Pengujian hipotesis ke-3 diawali dengan melakukan penghitungan prosentase tax 

gap yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak tahun berjalan dibagi dengan target 

penerimaan pajak potensial tahun berjalan untuk tahun pajak 2007 dan 2008. 

Berikut adalah hasil perhitungan tax gap untuk tahun 2007 dan 2008: 

 
TABEL 4.21 

Hasil Perhitungan Selisih Penerimaan dan Realisasi (Tax Gap) 

   

(jutaan 
rupiah)  

 

(jutaan 
rupiah)  

 
( % ) 

NO KPP PRATAMA  
TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN TAX GAP 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1 
KPP PRATAMA 
KEDIRI 569,504.412  615,558.275  529,468.715 730,843.563 0.929701 1.187286 

2 
KPP PRATAMA 
MALANG UTARA 73,879.396  144,266.679  78,055.169 155,170.767 1.056521 1.075583 

3 
KPP PRATAMA 
SINGOSARI 15,631.425  176,633.870  18,487.284 182,816.690 1.182700 1.035004 

4 
KPP PRATAMA 
MALANG SELATAN 728,398.120  689,158.375  657,016.161 798,015.029 0.902001 1.157956 

5 
KPP PRATAMA 
PASURUAN 423,239.040  469,189.947  466,450.944 476,139.169 1.102098 1.014811 

6 
KPP PRATAMA 
TULUNGAGUNG 285,606.410  369,123.901  345,439.340 457,414.109 1.209494 1.239189 
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7 
KPP PRATAMA 
BATU 310,805.070  53,006.711  386,648.862 50,596.167 1.244024 0.954524 

8 
KPP PRATAMA 
SITUBONDO 66,386.243  159,668.333  69,624.147 150,800.002 1.048774 0.944458 

9 
KPP PRATAMA 
BLITAR 55,141.715  184,916.770  63,743.477 173,738.705 1.155994 0.939551 

10 
KPP PRATAMA 
BANYUWANGI 207,477.840  295,048.757  202,581.315 380,931.898 0.976400 1.291081 

11 
KPP PRATAMA 
JEMBER 304,576.620  306,746.356  277,335.663 370,129.190 0.910561 1.206629 

12 
KPP PRATAMA 
PROBOLINGGO 398,848.360  431,435.386  350,403.003 467,231.106 0.878537 1.082969 

13 
KPP PRATAMA 
KEPANJEN 84,353.566  293,901.377  93,008.326 238,611.149 1.102601 0.811875 

14 
KPP PRATAMA 
PARE 105,952.572  327,282.283  116,119.658 253,224.200 1.095959 0.773718 

T O T A L 3,629,800.789 4,515,937.018  3,654,382.066  4,885,661.743      

RATA-RATA 259,271.485 322,566.930  261,027.290  348,975.839  1.056812 1.051045 

  Sumber: Lampiran 4. Diolah dari data sekunder Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 
Tahun 2007 dan 2008 Kanwil DJP Jatim  III. 

 

Selanjutnya pengujian hipotesis ke-3 dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 16 untuk 

mengetahui perbedaan atas prosentase tax gap sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan. Dari pengujian normalitas data atas selisih 

realisasi penerimaan pajak dengan target potensial penerimaan pajak (tax gap) 

dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test (sub bab 4.3) 

dapat diketahui bahwa  distribusi data penelitian  ini termasuk dalam  kategori 

distribusi normal sehingga pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

paired sample t-test. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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TABEL 4.22 

Hasil Uji Paired Sample T-test Tax Gap 
 Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired Differences Mean .005766500 

Std. Deviation .235412746 

Std. Error Mean .062916703 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -.130156773 

Upper .141689773 

t .092 

df 13 

Sig. (2-tailed) .928 

               Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 
 

Dari tabel 4.22 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk tingkat 

pembayaran tunggakan pajak lebih besar dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.928 

sehingga hasil pengujian ini menerima  Ho3 dan menolak Ha3 . Hal ini berarti 

bahwa tidak ada perbedaan atas selisih realisasi penerimaan pajak dan target 

penerimaan pajak (tax gap) sebelum dan sesudah modernisasi administrasi 

perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak 

menemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal  selisih 

realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak (tax gap) pada periode 

tersebut.  
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4.4.3   Pengujian Hipotesis ke-4 

 Pengujian hipotesis ke-4 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas total penerimaan pajak sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi 

administrasi perpajakan. Berikut adalah data total penerimaan pajak tahun 2007 

dan 2008: 

TABEL 4.23 

Data Total Penerimaan Pajak Tahun 2007 dan 2008 

  
(dalam jutaan rupiah)  

NO KPP PRATAMA  REALISASI PENERIMAAN 

2007 2008 
1 KPP PRATAMA KEDIRI 529,468.715 730,843.563 
2 KPP PRATAMA MALANG UTARA 78,055.169 155,170.767 
3 KPP PRATAMA SINGOSARI 18,487.284 182,816.690 
4 KPP PRATAMA MALANG SELATAN 657,016.161 798,015.029 
5 KPP PRATAMA PASURUAN 466,450.944 476,139.169 
6 KPP PRATAMA TULUNGAGUNG 345,439.340 457,414.109 
7 KPP PRATAMA BATU 386,648.862 50,596.167 
8 KPP PRATAMA SITUBONDO 69,624.147 150,800.002 
9 KPP PRATAMA BLITAR 63,743.477 173,738.705 

10 KPP PRATAMA BANYUWANGI 202,581.315 380,931.898 
11 KPP PRATAMA JEMBER 277,335.663 370,129.190 
12 KPP PRATAMA PROBOLINGGO 350,403.003 467,231.106 
13 KPP PRATAMA KEPANJEN 93,008.326 238,611.149 
14 KPP PRATAMA PARE 116,119.658 253,224.200 

T O T A L 3,654,382.066  4,885,661.743  

               Sumber: Lampiran 5. Diolah dari data sekunder Target dan Realisasi Penerimaan     
Pajak Tahun 2007 dan 2008 Kanwil DJP Jatim  III. 
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Selanjutnya pengujian hipotesis ke-4 dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 16 untuk 

mengetahui perbedaan total penerimaan pajak sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan. Dari pengujian normalitas data atas total 

penerimaan pajak dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit 

Test (sub bab 4.3) dapat diketahui bahwa  distribusi data penelitian  ini termasuk 

dalam kategori distribusi normal sehingga pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik paired sample t-test. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

TABEL 4.24 

Hasil Uji Paired Sample T-test Total Penerimaan Pajak 
Sebelum dan Sesudah Modernisasi 

Paired Samples Test 

   Pair 1 

   SEBELUM - 
SESUDAH 

Paired Differences Mean -87948.5483829 

Std. Deviation 131093.7787411 

Std. Error Mean 35036.2861133 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -163639.8427410 

Upper -12257.2540248 

t -2.510 

df 13 

Sig. (2-tailed) .026 

               Sumber: Lampiran 8. Diolah dari data sekunder. 

 
Dari tabel 4.24 diketahui bahwa nilai asymp. significance untuk total 

penerimaan pajak lebih kecil dari 0.05 (α = 5%) yaitu sebesar 0.026 sehingga hasil 

pengujian ini menerima Ha4 dan menolak  Ho4 . Hal ini berarti bahwa terdapat 
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perbedaan atas total penerimaan pajak sebelum dan sesudah modernisasi 

administrasi perpajakan. 

 

4.5   Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1   Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pelaporan SPT baik orang 

pribadi, badan dan juga bendaharawan/pemotong sebelum dan sesudah peristiwa 

modernisasi administrasi perpajakan. Dalam hal pelaporan SPT baik untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi, badan maupun pemotong PPh 21 hasilnya juga banyak 

dipengaruhi oleh digulirkannya sunset policy yang dilaporkan dalam tahun pajak 

2008. Untuk mengetahui dengan lebih baik perbedaan tingkat pelaporan SPT 

Wajib Pajak, pengujian dilakukan dengan memilah jenis-jenis Wajib Pajak yaitu 

Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak 

Pemotong/Bendaharawan. 

Variabel Sunset Policy yang akan mempengaruhi tingkat pelaporan SPT 

tahun pajak 2008 adalah Wajib Pajak yang dengan sukarela mendaftarkan dirinya 

sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP, sedangkan untuk Wajib Pajak 

yang melakukan pembetulan SPT tidak akan mempengaruhi tingkat pelaporan 

SPT karena telah dicatat dalam laporan pelaporan SPT pada tahun sebelumnya. 

Peneliti mengemukakan hipotesis ke-1 dengan asumsi bahwa jika Wajib 

Pajak baru mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang ber-NPWP pada saat 

sunset policy yang merupakan salah satu elemen modernisasi adminstrasi 
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perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut juga akan melaporkan SPT tahunan 2008 

pada akhir periode pajak tahun 2008 yaitu 31 Maret 2009 dan akan berusaha 

mengikuti peraturan yang digulirkan oleh Ditjen Pajak. Atau dengan lebih 

sederhananya dapat diprediksi bahwa kenaikan jumlah Wajib Pajak yang 

mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP pada tahun 2008 akan diikuti dengan 

kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT untuk tahun pajak 2008. 

Data yang diperoleh dari seksi PDI Kanwil DJP Jatim III menunjukkan 

bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak 

efektif tahun 2008 di KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jatim III jauh lebih 

banyak dari Badan ataupun Bendaharawan yaitu mencapai 411.722 orang, 

sedangkan Wajib Pajak Badan berjumlah 46.789 dan Wajib Pajak 

Pemotong/Bendaharawan berjumlah 73.129. Dengan demikian jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT dianggap sebagai ukuran yang lebih 

tepat dalam melihat efisiensi kinerja Ditjen Pajak dalam upaya peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak Badan dan Pemotong adalah Wajib 

Pajak yang relatif patuh karena selalu mendapat pengawasan secara intensif dari 

Ditjen Pajak. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil menemukan 

bukti bahwa tidak ada perbedaan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

pelaporan SPT Orang Pribadi sebelum dan sesudah modernisasi administrasi 

perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai asymp. significance untuk 

tingkat pelaporan SPT Orang Pribadi sebesar 0.105, namun tidak demikian 

dengan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pemotong/Bendaharawan. Hasil uji 
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hipotesis ke-1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak Badan dan Wajib Pajak Pemotong/Bendaharawan, hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai asymp. significance untuk tingkat pelaporan SPT Badan sebesar 

0.000 dan untuk SPT Pemotong/Bendaharawan sebesar 0.002. 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak 

efektif pada Kanwil DJP Jatim III meningkat signifikan yaitu sebesar 238.031 

pada tahun 2007, meningkat menjadi 411.722 pada tahun 2008. Namun jumlah 

WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT OP tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu sebesar 118.885 pada tahun 2007, hanya meningkat menjadi 

171.326 untuk tahun 2008. Hal ini berarti kenaikan jumlah Wajib Pajak 

khususnya Orang Pribadi pada tahun 2008 tidak diikuti dengan kenaikan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT, hal tersebut juga ditunjukkan oleh 

angka rata-rata pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami 

penurunan dari 52% menjadi 48% (tabel 4.14). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaporkan SPT, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi periode 

sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan, tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga modernisasi administrasi 

perpajakan pada tahun pertamanya diterapkan belum banyak berpengaruh 

terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, khususnya 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini juga berarti bahwa sunset policy belum banyak 

berpengaruh dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Orang 

Pribadi dalam melaporkan SPT. Hal ini terbukti dengan kenaikan jumlah Wajib 
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Pajak yang mendaftarkan diri ber-NPWP melalui sunset policy pada 2008 tidak 

diikuti dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT untuk tahun 

2008. Ini membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami 

hak dan kewaiban perpajakannya serta prosedur pembayaran perpajakan terutama 

dalam penyampaian atau pelaporan SPT tahunan. 

4.5.2   Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

Pengujian hipotesis ke-2 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam tingkat pembayaran tunggakan 

pajak sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi administrasi perpajakan. Pada 

pengujian hipotesis ke-2, jumlah pembayaran tunggakan pajak untuk tahun 2008 

tidak banyak dipengaruhi oleh sunset policy, dimana tidak terdapat penghapusan 

denda pajak untuk tahun pajak 2007 dan 2008 dan pencatatan atas pembayaran 

tunggakan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah per 

31 Desember 2008 (cut-off per 31/12/2008), sedangkan batas akhir sunset policy 

diperpanjang hingga 28 Februari 2009, maka bagi jumlah pembayaran tunggakan 

pajak yang dilakukan pada periode akhir sunset policy akan dicatat sebagai 

pembayaran tunggakan pajak untuk tahun pajak 2009.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil menemukan 

bukti bahwa tidak terdapat perbedaan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

tingkat pembayaran tunggakan pajak sebelum dan sesudah modernisasi 

administrasi perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai asymp. 

significance untuk tingkat pembayaran tunggakan pajak sebesar 0.630. 
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Peneliti mengemukakan hipotesis ke-2 dengan asumsi bahwa jika Wajib 

Pajak telah merasakan perubahan positif dalam kinerja pelayanan kantor pajak 

akibat penerapan modernisasi administrasi perpajakan maka maka Wajib Pajak 

tersebut akan berusaha menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajaknya dan 

berusaha mengikuti peraturan yang digulirkan oleh Ditjen Pajak. Atau dengan 

lebih sederhananya dapat diprediksi bahwa dengan diterapkannya modernisasi 

administrasi perpajakan maka tingkat pembayaran tunggakan pajak akan 

meningkat karena Wajib Pajak telah berusaha menyelesaikan tunggakan pajaknya. 

Data jumlah tunggakan pajak yang diperoleh dari seksi  PDI Kanwil DJP 

Jatim III menunjukkan bahwa jumlah tunggakan pajak untuk KPP Pratama di 

Wilayah Kanwil DJP Jatim III tahun 2007 mencapai Rp. 321.736.165 dengan total 

pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp. 105.303.601.000, sedangkan tunggakan 

tahun 2008 mencapai Rp. 327.022.507.151 dengan total pembayaran tunggakan 

pajak sebesar Rp. 71.659.850.000. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa 

kenaikan total tunggakan pajak memang tidaklah besar, namun jumlah 

pembayaran tunggakan pajak mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 4.19 dapat 

diketahui bahwa rata-rata tingkat pembayaran tunggakan pajak untuk KPP 

Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jatim III untuk tahun 2007 adalah sebesar 8,02% 

dan pada tahun 2008 naik menjadi 9,57%. Kenaikan rata-rata tingkat pembayaran 

tunggakan pajak tersebut tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan total 

tunggakan pajak dan kenaikan pajak potensial yang menjadi target penerimaan 

pajak KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jatim III. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak periode sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan, tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan, sehingga modernisasi administrasi perpajakan pada tahun 

pertamanya diterapkan belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak.  

4.5.3   Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-3 

Pengujian hipotesis ke-3 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam selisih realisasi penerimaan pajak 

dengan target potensial penerimaan pajak atau yang disebut dengan tax gap 

periode sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi administrasi perpajakan. Tax 

Gap dianggap sebagai ukuran yang paling tepat dalam mengukur efektivitas 

kinerja kantor pajak, karena dalam variabel tax gap sebenarnya telah terangkum 

variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajak, variabel 

kinerja penagihan kantor pajak, variabel total penerimaan pajak setelah 

dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Nasucha (2004) 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. 

Dalam mengukur selisih target penerimaan dan realisasi penerimaan, 

sunset policy yang digulirkan pada tahun 2008 tidak banyak mempengaruhi 
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tingkat tax gap untuk tahun 2008 karena target penerimaan pajak 2008 yang 

ditetapkan telah disesuaikan dengan target penerimaan yang akan dicapai melalui 

program sunset policy. Dengan demikian sunset policy akan menambah 

penerimaan pajak yang masuk untuk yahun 2008 tetapi tidak mempunyai 

pengaruh yang besar dalam selisih target dan realisasi penerimaan pajak tahun 

2008. Maka perbandingan selisih target dan realisasi penerimaan pajak untuk 

tahun 2007 dan 2008 mendapat perlakuan yang sama yaitu ditentukan oleh 

efektivitas administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-3, penelitian ini berhasil menemukan 

bukti bahwa tidak ada perbedaan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

ukuran tax gap sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai asymp. significance untuk tax gap sebesar 

0.928. Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tax gap KPP 

Pratama di wilayah Kanwil DJP Jatim III untuk tahun 2007 adalah sebesar 105% 

dan tahun 2008 juga sebesar 105%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara 

rata-rata, KPP Pratama yang berada dibawah wilayah Kanwil DJP Jatim III telah 

berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan baik pada 

periode sebelum modernisasi administrasi perpajakan ataupun pada tahun pertama 

setelah modernisasi administrasi perpajakan diterapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang staf pegawai seksi 

penagihan Kanwil, angka realisasi penerimaan pajak secara mayoritas telah 

berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, namun angka tersebut 

sebenarnya masih jauh dari penerimaan pajak potensial yang masih belum banyak 
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tergali dan terdokumentasi oleh kantor pajak. Oleh karena itu dengan mulai 

diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan selanjutnya juga akan disertai 

dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk terus menggali 

potensi pajak yang sebenarnya dimiliki.  

4.5.4   Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-4  

 Pengujian hipotesis ke-4 dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas total penerimaan pajak sebelum dan sesudah peristiwa modernisasi 

administrasi perpajakan. Meskipun dianggap bukan proksi yang tepat untuk 

mengukur efektivitas kinerja kantor pajak, namun peneliti tetap meneliti 

perbedaan penerimaan periode sebelum dan sesudah modernisasi administrasi 

perpajakan dengan asumsi bahwa tujuan utama dari penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui 

sektor pajak. 

Peneliti mengemukakan hipotesis ke-4 dengan asumsi bahwa dengan 

diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan maka Wajib Pajak akan 

mendapat kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan membayar pajak, dengan 

demikian akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. 

Ditambah lagi dengan sarana sunset policy yang merupakan salah satu elemen 

modernisasi adminstrasi perpajakan, yang memberikan kesempatan kepada Wajib 

Pajak untuk dapat melaporkan pajak terutangnya dengan tanpa dikenai sanksi 

pajak sehingga penerimaan pajak dari sunset policy juga akan menambah total 

penerimaan pajak tahun 2008. Atau dengan lebih sederhananya dapat diprediksi 
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bahwa dengan diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan maka 

penerimaan pajak juga akan meningkat setelah disesuaikan dengan pertumbuhan 

pajak normal secara nasional tahun 2007 terhadap 2008 yaitu sebesar 13,2%. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-4, penelitian ini berhasil menemukan 

bukti bahwa terdapat perbedaan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam ukuran 

tax gap sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai asymp. significance untuk tax gap sebesar 0.026. Tabel 

4.23 tentang penerimaan pajak KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jatim III 

tahun 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa total penerimaan pajak tahun 2007 

adalah sebesar Rp. 3.654.382.066.000 sedangkan total penerimaan pajak tahun 

2008 mencapai Rp. 4.885.661.743.000. Angka-angka tersebut menunjukkan 

bahwa telah terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.231.279.677.000, 

dimana kenaikan ini mencapai 34% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya.  

Jika dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2008, maka realisasi 

penerimaan pajak tahun 2008 mencapai 108% dari target yang telah ditetapkan. 

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pajak normal tahun 2007 terhadap 2008 

sebesar 13,2%, maka kenaikan penerimaan pajak tahun ini sebesar 34 % dapat 

dikatakan cukuplah signifikan. Meningkatnya penerimaan pajak tahun 2008 

banyak disebabkan dengan digulirkannya program sunset policy yang berhasil 

menyumbang tambahan pernerimaan pajak yang disinyalir sebagian besar berasal 

dari peningkatan kepemilikan NPWP dan pembetulan SPT atas pajak yang 

terutang. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak 

periode sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga modernisasi administrasi 

perpajakan pada tahun pertamanya diterapkan telah banyak berpengaruh terhadap 

peningkatan penerimaan pajak. Hal ini juga berarti bahwa sunset policy telah 

memberikan dampak positif dalam penerimaan pajak tahun pajak 2008. Hal ini 

terbukti dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.231.279.677.000, 

dimana kenaikan ini mencapai 34% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya. 


