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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian  Nurfanani (2013) dan Punarbhawa (2011) menunjukkan bahwa 

struktur organisasi memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Malang dan Denpasar Bali. Sejalan 

dengan penelitian tersebut Madewing (2013) melakukan pengujian terhadap 65 wajib 

yang ada di KPP Pratama Makassar. Penelitian itu membuktikan bahwa struktur 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian yang dilakukan Sofiyana (2014), Madewing (2013) dan Nurfanani 

(2013) dengan menggunakan analisis regresi berganda membuktikan bahwa Business 

process dan teknologi informasi serta komunikasi memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perubahan teknologi informasi yang baik dapat 

mempercepat proses kerja di bidang administrasi perpajakan sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfanani (2013), Sofiyna (2014) dan 

Hariayati (2009) yang menguji pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Teknik 

pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak 

badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

Good governance merupakan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Good governance bercirikan adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak Pelaksanaan Good 
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governance memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari 

analisis dilakukan oleh Sofiyana (2014) dan Madewing (2013) membuktikan bahwa 

pelaksanaan good governance di KPP berpengaruh terhadap  peningkatan kepatuhan 

wajib pajak. 

 Penelitian yang dilakukan Madewing (2013), Nurfanani (2013) dan Sofiyana 

(2014) yang menguji Pengaruh modernisasi sistem Administrasi perpajakan terhadap 

tingkat kepatuhan kepatuhan wajib . Hasil penelitian tersebut pajak menunjukan bahwa 

dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi yang dilakukan terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Berbeda dengan penelitian di atas penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan 

Lingga (2009) yang menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan metode penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Bandung. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah adanya modernisasi sistem 

administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

Teori Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan 

keberhasilan (Boediono, 2003:60). Pelayanan merupakan suatu proses yang sasarannya 

ditujukan pada manusia secara perseorangan maupun kelompok dalam bentuk organisasi 

atau badan. 



10 

 

 

Pelayanan di atas menunjukkan bahwa pelayanan bukan semata-mata bersikap patuh 

atau sebagai pengabdian dari yang lemah kepada yang kuat, namun pelayanan merupakan 

rangkaian proses kegiatan yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan (to be useful). 

Strategi pelayanan pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Ada tujuh rahasia menuju pelayanan sukses (De Vrye,1997,p.) yaitu 

: 

1. Self Esteem ( S ) 

Rahasia yang pertama adalah harga diri. Harga diri yang tinggi adalah 

unsur yang paling mendasar bagi keberhasilan organisasi yang menyediakan jasa 

pelayanan apapun. Jika karyawan merasa enak tentang diri mereka sendiri dan 

kepada siapa mereka bekerja, maka pandangan positif itu akan menular kepada 

konsumen. 

 

2. Exceed Expectation ( E ) 

Di dalam suatu organisasi selalu menetapkan standar pelayanan konsumen 

yang tinggi dan secara jelas mengkomunikasikan standar-standar itu kepada 

konsumen dan staf. Inti dari Exceed Expectation adalah para anggota organisasi 

melakukan usaha pemenuhan harapan secara berlebihan untuk mempertahankan 

pasar. 

3. Recover ( R ) 

Keluhan merupakan peluang. Keluhan-keluhan bisa dijadikan peluang 

untuk memperbaiki situasi. Penyedia barang dan jasa harus secara konstan 

mengenali mayoritas yang diam dan aktif berusaha mendapatkan umpan balik 

dari kelompok ini. Para staf hendaknya cukup terlatih untuk menanggapi 

berbagai keluhan konsumen. 



11 

 

 

4. Vision ( V ) 

Merencanakan masa depan organisasi merupakan upaya yang sangat 

menentukan. Penting juga mendapatkan visi positif mengenai masa depan 

terutama disaat-saat yang keras. Sebuah visi yang disertai rencana, tindakan yang 

masuk akal dapat memberikan hasil yang tahan lama. 

5. Improve ( I ) 

Upaya peningkatan harus dilakukan secara berkelanjutan, jika tidak maka 

suatu organisasi akan memberikan peluang kepada pesaing untuk menyusul 

organisasi tersebut. mereka akan mempelajari bahwa kesuksesan sebesar apapun 

yang mereka miliki saat ini tidak menjamin kesuksesan masa depan. Tidak ada 

tempat untuk bersikap, berpuas diri bagi para pemimpin di bidang jasa saat ini. 

6. Care ( C ) 

Memberi perhatian yang tulus kepada setiap konsumen merupakan sikap 

yang sangat menentukan. Memberi perhatian kepada konsumen berarti 

mempermudah konsumen dalam melakukan bisnis dengan mereka. 

Perlakukanlah konsumen sebagaimana anda ingin diperlakukan. 

7. Empowerment ( E ) 

Pemberdayaan melebihi pendelegasian wewenang dan untuk terlaksananya 

pemberdayaan diperlukan kegiatan yang menjamin bahwa para staf dapat 

memainkan peranan yang penuh didalam memajukan dan mengembangkan 

organisasi dimana pemberdayaan dimungkinkan. Dalam hal ini staf perlu 

memiliki dukungan untuk terlaksananya system strategi dan teknik yang tepat 

dimana seluruh jajaran organisasi dapat menggunakan kemampuan dan 

pengetahuannya secara penuh. 

Pengertian Perpajakan 
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Definisi pajak menurut Mardiasmo (2002:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontra prestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh 

Markus (2005:1) “pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, 

berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat 

kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalti”. 

Sedangkan menurut Ilyas (2002:4) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara  yang menyelenggarakan pemerintah”.  

Pajak menurut Pasal 1 UU No.6 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan adalah " kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa adanya kontra prestasi secara 

langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sehubungan dengan 

pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang- Undang, berarti pemungutan 

pajak sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan itu artinya bila hutang pajak tidak dibayar, 

hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksaan. Membayar pajak adalah 

kewajiban bagi setiap wajib pajak baik maupun badan. 
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1. Sistem Administrasi Perpajakan 

Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan 

berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara 

memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”. Rahayu (2010:93) 

mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain 

tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran  pajak, pelaporan 

pajak dan penagihan pajak. Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah 

tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak 

dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara 

lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak 

yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem  pemungutan pajak dikatakan 

efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan 

efisien jika compliance cost-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103). 

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut 

hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan 

yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem with holding) seperti memajaki 

penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor 

lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional 

(Rosdiana dan Irianto, 2011:3). 

2. Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Begitu banyak pengertian mengenai reformasi administrasi perpajakan, hal tersebut 

disebabkan adanya perbedaan pengertian dan pola reformasi yang dianut oleh negara 

berkembang dan negara maju. Nasucha (2011) mengemukakan bahwa: “ Reformasi 
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perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara 

individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat." 

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah administrasi perpajakan yang 

ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, 

guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Dimana mencakup 

pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kualitas maupun kuantitas 

pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar 

kewajiban pajaknya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi 

perpajakan. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan 

prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana 

dan prasarana yang menunjang perbaikan. Rahayu (2010 : 99) mengungkapkan tujuan 

Reformasi Perpajakan: 

1. Meningkatkan kualitas pe1ayanan kepada Wajib Pajak sebagai sumber aliran dana 

untuk mengisi kas negara. 

2. Menekan terjadinya penye1undupan pajak oleh Wajib Pajak. 

3. Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban 

perpajakannya. 

4. Menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility, keadilan 

dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi. 

5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan 

administrasi pajak baik kepada fiskus maupun Wajib Pajak. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2002 telah meluncurkan program 

perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat 

biasa disebut modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan 

good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 
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akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. 

Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif 

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

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

dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa 

perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka 

program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara 

menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-

bidang berikut (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2002): 

 

1. Struktur organisasi 

2. Business process dan teknologi informasi dan komunikasi 

3. Manajemen sumber daya manusia 

4. Pelaksanaan good governance 

a. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai 

tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu 

langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur 

organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan 

dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis 

dan teknologi. 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang 

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, 

baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional 

sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan 
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Wajib Pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan 

demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh 

masalah perpajakannya. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan system 

administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus 

melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan 

analisis resiko. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu 

KPP Wajib Pajak Besar (LTO – Large Taxpayers Office), KPP Madya (MTO – Medium 

Taxpayers Office), dan KPP Pratama (STO – Small Taxpayers Office). Dengan pembagian 

seperti ini, diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak pun dapat 

disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang 

diperoleh dapat lebih optimal. Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang 

disebut Account Representative, yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan 

konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang 

baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi 

Wajib Pajak, seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang 

merupakan unit vertikal di atas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil 

dari pemeriksaan pajak. 

b. Business Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kunci perbaikan birokrasi yang berbeli-belit adalah perbaikan business process, 

yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business 

process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada 

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 

terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, 
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akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi 

cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib 

Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi 

pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena 

siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada. 

Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi 

Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai 

dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil 

diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para 

pegawai. Selain penulisan SOP, perbaikan business process dilakukan antara lain dengan 

penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online 

melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas 

pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online 

melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk sistem administrasi internal saat 

ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). 

Salah satu fitur  penting sistem tersebut adalah case management dan work flow system 

yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta 

pengadministrasian account Wajib Pajak. Sistem informasi manajemen internal seperti 

Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan 

Key Performance Indicator (KPI) juga terus dikembangkan. Untuk kegiatan law 

enforcement, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis resiko (risk analysis), 

sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan 
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skala prioritas dengan membuat segmentasi resiko yang dihadapi. Untuk menerapkan 

keadilan bagi seluruh Wajib Pajak dan besarnya potensi yang dapat digali, maka DJP 

meluncurkan program penggalian potensi Wajib Pajak non-filer, yaitu Wajib Pajak yang 

berhenti mengirimkan SPT. Masih dalam dalam rangka law enforcement, DJP juga 

mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data dari pihak ketiga yang 

terkait dengan tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara, yang dinamakan Third 

Party Data Project. Di samping itu, guna menjadikan fungsi penagihan lebih efektif dan 

efisien, saat ini juga tengah dikembangkan dan dilaksanakan program Debt Management 

Project. 

c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi 

Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem 

dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih 

menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen 

yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun 

struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu 

tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan 

berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah 

system dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, 

karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang 

berkualitas. Diharapkan ke depannya DJP dengan system administrasi perpajakan modern 

akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. 

Langkah-langkah modernisasi di bidang sumber daya manusia adalah sebagai 

berikut: 
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a. Sebelum melakukan langkah perbaikan di bidang SDM, DJP melakukan 

pemetaan kompetensi (Competency Mapping) untuk seluruh 30.000 pegawai 

DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. 

Meskipun program mapping ini masih terbatas mengidentifikasikan „soft‟ 

competency saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam 

merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih fair. 

b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan 

job grade dari masing-masing jabatan tersebut. 

c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut pun dianalisis 

yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran 

kinerja masing-masing pegawai. 

d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses 

pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja. Secara 

bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruh pegawai secara lebih obyektif 

dan konsisten sekaligus standar kompetensi jabatannya melalui proyek 

assessment center. Selisih (gap) antara hasil penilaian pegawai dengan standar 

kompetensi jabatan yang didudukinya dijadikan dasar perancangan program 

capacity building (termasuk pendidikan dan pelatihan) yang lebih fokus dan 

terarah. Saat ini, DJP sedang mengembangkan berbagai program pelatihan 

melalui metode Adult Learning Principles. Dengan sistem dan manajemen 

SDM yang baik dan terbuka yang telah ditetapkan oleh DJP dengan cara 

pelaksanaan fit dan proper test secara ketat, penempatan pegawai yang sesuai 

kapasitas dan kapabilitasnya, system mutasi, promosi, remunerasi sehingga 

program reformasi birokrasi dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

sistem manajemen sumber daya manusia. Mengingat strategis dan besarnya 
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skala perbaikan sistem dan manajemen SDM, maka dirasa perlu untuk 

membentuk suatu unit khusus dengan level eselon III di KPP DJP untuk 

menangani pengembangan sistem manajemen SDM, pengembangan kapasitas 

serta pengukuran kinerja, di samping Bagian Kepegawaian yang memang 

mempunyai tugas melakukan pembuatan kebijakan dan implementasi di 

bidang kepegawaian. Diharapkan, dengan makin transparan dan fairnya sistem 

mutasi, promosi, dan remunerasi, DJP dapat menerapkan kebijakan “right 

man in the right place”, di mana seorang pegawai dapat menempati suatu 

jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya, dan sebaliknya suatu jabatan 

diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya. 

d. Pelaksanaan Good Governance 

Elemen terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang sering kali 

dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya 

akan berjalan dengan baik mana kala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu 

pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi 

implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance 

biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang 

bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam 

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

maupun tidak. 

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-

prinsip good governance tersebut. Salah satunya adalah dengan cara pembuatan dan 

penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan 

bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap 

pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut. Selain itu pemerintah telah menyediakan 
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berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau 

penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional. Dalam 

lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani 

pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber 

Daya Aparatur, yaitu Subdirektorat Kepatuhan Internal yang sifatnya lebih ke pencegahan 

(preventif) dan Subdirektorat Investigasi Internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan 

penghukuman (reaktif). Lebih jauh lagi, pembentukan complaint center di masing-masing 

Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP 

untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan bagi 

internal DJP. 

e. Kepatuhan Wajib Pajak 

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan 

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara”. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu 

(2010:138), yakni: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat 

juga meliputi kepatuhan formal. 

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, 
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penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dalam KUP pasal 17C 

menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan 

acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 

yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak 

patuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 

Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib 

Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

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

pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak; 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Aspek praktek perpajakan yang sering disebut sebagai kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan (tax compliance work), yang sebagian besar pekerjaannya, baik 

dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para ahlinya setiap bulan atau setiap tahun untuk 

mengisi SPT Masa atau SPT Tahunan dalam rangka Self Assessment System. Agar 

kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat berjalan dengan sempurna, 

tentunya harus ada kerjasama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak 

sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian SPT dan formulir- 

formulir pajak lainnya, yang digunakan oleh pembayar pajak untuk melaporkan 
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penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Zain, 2003:9). Dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dan Pengamanan penerimaan pajak serta 

tindak lanjut dari Rencana Strategis 2008-2012 dan Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal 

Pajak tahun 2009. Sehubungan dengan itu, disampakan kebijakan peningkatan kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Praktik 

pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan , indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis 

(2012:103) antara lain dapat dilihat dari: 

a. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase 

pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah 

kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

c. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah 

pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. 

d. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek 

lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan. 
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C. Rerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

   Pengaruh Simultan 

   Pengaruh Parsial 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi  

modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko. 

Melalui penggunaan struktur organisasi secara jelas maka akan memberikan gambaran 

sejauh mana tingkat efektivitas organisasi yang akan dilaksanakan untuk mendukung 

kegiatan operasional atau pungutan pajak yang akan dilakukan. 
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Selain itu untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, seluruh 

penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertical di 

atas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak, 

sehingga semakin tepatnya stuktur organisasi maka kepatuhan WP akan mengalami 

peningkatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2012) dan Fasmi dan 

Misra (2011) menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan dibidang struktur organisasi 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan urian tersebut 

maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Ha1:  Struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

  

2. Pengaruh Business Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Business process dan teknologi informasi dan komunikasi yaitu mencakup metode, 

sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar 

penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan 

yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan fullautomation, akan tercipta suatu business 

process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan 

paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari 

segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat mengurang kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. 

Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-

in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi 
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melalui sistem yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2008) dan 

Fasmi dan Misra (2011) menunjukkan bahwa modernisasi dalam hal ini mengenai 

business process dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan urian tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Ha2: Business process dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia (SDM), terkait secara 

langsung dengan kegiatan atau proses operasional. Secanggih apapun struktur, sistem, 

teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat 

berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegritas. Harus 

disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan 

manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem 

yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Diharapkan ke depannya DJP dengan system administrasi perpajakan modern akan 

dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa modernisasi 

perpajakan dalam hal ini mengenai sumber daya manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . 

Ha3: Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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Pelaksanaan good governance, yang seringkali dihubungkan dengan integritas 

pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik 

manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan 

pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu 

tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan 

mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk 

meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, 

baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfani (2013) dan Irmayanti (2013) 

menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan dalam hal ini mengenai Good 

Governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Ha4: Pelaksanaan Good Governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

 


