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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Deskripsi Teori  

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan 

suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep 

gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan 

nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses 

hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara 

hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Deskripsi teori sebagai 

suatu sikap atas suatu fenomena atau realitas tertentu dapat berisi suatu rangkaian 

kehendak atau kebijakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu terhadap 

suatu fenomena atau realitas tertentu. Dari deskripsi konsep teori yang demikian 

itu dapat ditemukan konsep pemahaman suatu disiplin ilmu yang mencakup 

berbagai unsur, faktor, bentuk, jenis, sifat, fungsi, prinsip, proses, prosedur, 

aturan, rumus, atau cara-cara yang terbangun menjadi suatu konstruksi ilmu 

pengetahuan atau teknologi. Dari cakupan deskripsi teori itu juga dapat ditemukan 

berbagai dimensi kajian dan indikator untuk menyusun suatu konsep penelitian. 

2.1.2 Teori Tentang Pelayanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, 

yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan 

jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan (service) menurut American 
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Marketting Association, seperti yang dikutip oleh Donald dalam Hardiyansyah 

(2011:10) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya 

tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya 

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produksi fisik. Sedangkan menurut 

Lovelock dalam Hardiyansyah (2011:10) berpendapat bahwa: “service adalah 

produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.” 

Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga 

tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan 

lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan”. 

Poerwadarminta dalam Hardiyansyah (2011:10-11) berpendapat bahwa: 

“secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu 

menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian 

pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani; Servis atau jasa; 

Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian tersebut, maka 

pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, 

menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak 

Kepada yang lain”. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  

pelayanan adalah kegiatan atau aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan, serta 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi untuk membantu, menyiapkan dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. 
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2.1.3 Teori Tentang Pelayanan Publik 

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut  Wasistiono dalam 

Hardiyansyah (2011:11) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak 

swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan 

atau tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan  dan  atau  kepentingan  

masyarakat. Berbeda dengan pendapat di atas, Ratminto dan Winarsih (2005:5) 

berpendapat bahwa: “pelayanan   publik   atau   pelayanan   umum   sebagai   

segala   bentuk   jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 

publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD), dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  

ketentuan  peraturan perundang-undangan”. 

Sedangkan pelayanan umum menurut Moenir (2010:26) adalah  

kegiatan  yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan 

faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Sinambela (2011:5) berpendapat bahwa: “pelayanan publik adalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini 

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi 
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berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya 

kebutuhan akan kesehataan, pendidikan, dan lain lain”. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  

pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara 

pelayanan publik yaitu pemerintah, BUMN, atau BUMD yang dilaksanakan  

sesuai dengan prinsip- prinsip, asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan 

perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.1.4 Pengertian Pajak  

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 

tatacara perpajakan adalah “ Kontribusi wajib pajak 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 (Diana: 2013: 36). 

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo: 2011: 1) 

menyatakan bahwa: “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar penegluaran umum.” Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yakni yang berhak memungut pajak 

hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.  
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2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.  

3. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunujukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunujukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

2.1.5 Fungsi Pajak  

Fungsi pajak sebagaimana yang telah dketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi pajak (Nurdin 

Hidayat: 2017) yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai budgetair, merupakan fungsi utama pajak atau 

fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik 

secara langsung dari negara kepada masyarakatnya, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Fungsi mengatur (Regulator) 

Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada 

kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
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3. Pendistribusian pendapat (Redistribusi) 

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. 

Funsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat 

membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara 

ekonomi, pendistribusian pendapat dapat membuat inflasi maupun 

defisiasi menjadi rendah maupun tinggi. 

4. Fungsi stabilitas 

Fungsi ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk membuat kestabilan 

suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang 

dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara yang 

dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui 

alokasi khusus daerah. 

 

2.1.6 Pembagian Pajak  

Menurut Waluyo (2013: 12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok, adalah sebagai berikut:  

1. Menurut golongannya atau pembebanan dibagi menjadi berikut ini: 

a. Pajak lansung, adalah pajak yang membebanannya tidak dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib 

pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.  

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.  
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2. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalh sebagai berikut. 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

sabjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: pajak 

penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.  

3. Menurut pemungut dan penggolongannya, adalah sebagai berikut: 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, 

pajak pertambahan niali dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak 

bumi dan bangunan, dan bea materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunai untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, 

pajak hiburan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB), 

pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan. 

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asa pemungutan perpajakan 

yaitu (Mardiasmo: 2011: 7): 
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1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

 Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 

yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 

negeri. 

2. Asas sumber 

 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tingal wajib pajak. 

3. Asas kebangsaan 

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Siti 

Resmi: 2013: 11): 

1. Official assessment system  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 
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2. Self assessment system  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memehami undang-undang perpajakan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan 

arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk: 

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang,  

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, 

c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, 

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan 

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.  

3. With holding system 

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pihak ketiga ini dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, 

dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil 
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atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak 

ketiga yang ditunjuk. 

 

2.2 Kinerja Pegawai Pajak 

2.2.1 Definisi Kinerja  

Kinerja berasal dari pengertian performance yang berarti hasil kerja atau 

prestasi kerja. Menurut Stewart dan Brown (2011:297) dalam kutipan Bela (2017) 

kinerja adalah kontribusi yang diberikan seseorang kepada organisasi yang 

mempekerjakannya.  

Menurut Mangkunegara (2006:14) dalam kutipan Bela (2017), kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor individual, psikologis, dan organisasi. 

Faktor individual terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, dan 

demografi. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, 

pembelajaran, dan motivasi. Faktor organisasi terdiri dari sumber daya, 

kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design. Kinerja individu ini 

tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja, dan dukungan 

organisasi. Atribut individu yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 

sesuatu yang meliputi faktor individu dan faktor psikologis, upaya kerja yang 

membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu, dan dukungan organisasi yang 

memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. 

2.2.2 Kinerja Kantor Pelayanan Pajak  

Pelayanan prima yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak pratama 

Pekanbaru kepada wajib pajak guna tercapainya tujuan penerimaan pajak dan 
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meningkatnya kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah bukti kinerja kantor 

pelayanan pajak pratama Pekanbaru dalam sistem perpajakan modern. 

 

2.2.3 Kantor Pelayanan Pajak  

Instansi vertikal dirjen pajak di daerah yang secara operasional 

melaksanakan tugas perpajakan  dan langsung melayani serta mengawasi 

masyarakat dan wajib pajak adalah kantor pelayanan pajak  yang disingkat KPP. 

Tugasnya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan  WP di 

bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak tidak langsung lainnya (Bea Meterai), dan PBB  

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Liberti Pandiangan: 2013: 33).  

Dalam melaksanakan tugasnya menurut Liberti Pandiangan (2013: 33), 

KPP menyelenggarakan fungsi:   

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak, serta penilaian objek PBB; 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelaksanaan registrasi WP; 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi; 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 
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9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP; 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

11. pelaksanaan intensifikasi; 

12. pembetulan ketetapan pajak; 

13. pengurangan PBB (PBB Perkotaan dan Pedesaan hingga 31 Desember 

2013); 

14. pelaksanaan administrasi kantor. 

 

2.3 Sistem Modernisasi Perpajakan  

Modernisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem 

perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran 

yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena 

administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem 

perpajakan disuatu negara yang dipilih ( Faisal: 2016).  

Pengertian sistem modernisasi perpajakan menurut Marcus Taufan 

Sofyan dalam kutipan Faisal (2016) adalah sebagai berikut :  

“Sistem modernisasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik 

secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan 

cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi 

administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi 

perpajakan yang digulirkan oleh direktorat jenderal pajak sejak tahun 2001”. 

Menurut Chaizi Nasucha (2004 : 37) dalam kutipan Faisal (2016), 

reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja 
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administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih 

efisien, ekonomis dan cepat. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi 

Nasucha, mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat 

berhasil, dibutuhkan:  

1. Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan,kepatuhan, dan 

administrasi.  

2. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan.  

3. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi 

perpajakan.  

Sedangkan pengertian modernisasi perpajakan dengan mendasarkan pada 

teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha (2004 : 37) dalam kutipan Faisal 

(2016), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu :  

1. Struktur Organisasi  

 Dijelaskan Chaizi Nasucha dalam kutipan Faisal (2016) bahwa struktur 

organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang 

sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub 

unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi 

administratif, dan jaringan komunikasi formal. 

2. Prosedur Organisasi  

 Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan 

keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan 

pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang 

dilakukan secara teratur. 
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3. Strategi Organisasi  

 Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan 

tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, 

dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari 

waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. 

4. Budaya Organisasi  

 Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan 

dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan 

prilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum 

yang dimiliki oleh anggota organisasi. 

Sedangkan pengertian modernisasi menurut Indra Ismawan dalam 

kutipan Faisal (2016) adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang 

administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek 

teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya 

manusia. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan dalam kutipan Faisal (2016)  

sebagai berikut: 

 

2.3.1 Aspek Teknologi Informasi  

Aspek teknologi informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi 

informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan 

misalnya dengan adanya e-Sistem, e-Registration, e-SPT, serta e-Filling. 
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2.3.1.1  e-Sistem Perpajakan  

 Merupakan serangkaian alat yang digunakan untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak.  

2.3.1.2 e-Registration  

 Sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan 

maupun pencabutan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung 

langsung secara online dengan DJP. 

2.3.1.3 e-SPT  

 Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau 

dengan menggunakan media komputer. yang dapat diaplikasikan adalah laporan 

SPT Massa PPh, SPT Tahunan PPh, danSPT Masa PPN. 

2.3.1.4 e-Filling  

 Suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan 

real time. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-Filling merupakan 

bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat 

jenderal pajak yang berfungsi untuk penyampaian SPT yang dapat dilakukan 

secara online dan real time. 

2.3.2 Aspek Sumber Daya Manusia  

Aspek Sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan 

oleh pihak direktorat jenderal pajak mencakup keahlian fiskus dalam menghitung 

pajak wajib pajak serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada yang 

dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, dan penempatan aparat perpajakan sesuai 
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kapasitasnya, dan adanya pelatihan dan pengembangan kepribadian serta 

perubahan pada struktur organisasi pada setiap kantor pelayanan pajak (Faisal: 

2016). 

Sumber daya manusia perpajakan adalah setiap orang yang bekerja atau 

melaksanakan tugas dibidang perpajakan, baik secara langsung atau tidak 

langsung mengenai perpajakan diri sendiri (pribadi) serta untuk keperluan 

perpajakan pihak lain (Liberti Pandiangan: 2013: 84).  

2.3.3 Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak  

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang 

meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasana yang memadai, sedangkan 

perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, 

kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih 

efektif dan efisien (Faisal: 2016). 

 

2.3.4 Kegunaan Administrasi Perpajakan, Unsur-unsur Administrasi 

Perpajakan dan Tujuan Sistem Modernisasi Perpajakan 

Untuk mendukung modernsisasi administrasi perpajakan tidak akan 

terlepas kegunaan administrasi perpajakan, unsur-unsur administrasi perpajakan 

dan tujuan sistem modernisasi perpajakan menurut Liberti Pandiangan(2013:45) 

adalah sebagai berikut:  

2.3.4.1 Kegunaan Administrasi Perpajakan  

Dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik 

akurat, dan benar akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu: 
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1. Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar 

serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

2. Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari 

DJP. 

3. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak. 

4. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. 

5. Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai 

wajib pajak patuh.  

2.3.4.2 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan  

 Tujuan administrasi perpajakan dalam rangka:  

1. Tersedianya dokumen terkait perpajakan. 

2. Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan.  

3. Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unti organisasi serta 

antar sesama personalia, terutama menyangkut pajak.  

4. Pelakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, terutama 

menyangkut pajak.  

5. Pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama menyangkut pajak.   

sistem modernisasi perpajakan yang diterapkan pada Direktorat  

Jenderal Pajak Pratama. 

2.3.5 Sistem Modernisasi Perpajakan Pada KPP di Kota Pekanbaru 

Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, DJP senantiasa 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, profesional, dan adil dalam 

penyelenggaraan administrasi perpajakan., Direktorat jenderal pelayanan pajak 
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pratama Pekanbaru telah meluncurkan program perubahan atau reformasi 

administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program 

modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem 

administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan 

sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.  

Tujuan modernisasi dalam kutipan Faisal (2016) yang ingin dicapai 

adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. 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 : 

 

2.3.5.1 Struktur Organisasi 

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi 

pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi 

direktorat jenderal pelayanan, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat 

kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan (Faisal: 2016).  

Struktur organisasi DJP perlu diubah menurut kutipan (Sahudin: 2016), 

baik dari level kantor pusat maupun di level kantor operasional, yaitu: 

1. Job description Kantor Pusat 

Struktur Kantor Pusat (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi 

agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Oleh karena itu, KP DJP dibagi 

menjadi direktorat yang menangani day-to-day operation, direktorat yang 



29 
 

menangani pengembangan/transformasi, direktorat baru untuk menangani 

penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakat, kepatuhan internal, dan 

transfer pricing. 

2. Job description Kantor Operasional 

Kantor operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan dengan cara memudahkan wajb pajak dengan cukup datang ke satu 

kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur 

berbasis fungsi diterapkan pada KPP untuk dapat merealisasikan debirokrasi 

pelayanan, selain itu khusus kantor operasional terdapat posisi account 

representative untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak atas 

kebertana dari kantor wilayah yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang 

menertibkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan. 

2.3.5.2 Penyempurnaan bisnis proses dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi 

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses 

bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses 

bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada 

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. 

Pelaksanaan full automation diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis 

yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, 

akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib 

pajak, baikdari segi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang sedemikian 
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rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan 

wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Faisal: 2016).  

Langkah awal perbaikan bisnis proses adalah penulisan dan dokumentasi 

menurut (Sahudin: 2016).  

a. Standard operating procedure (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit 

DJP.  

b. Perbaikan bisnis proses dilakukan dengan penerapan e-System. 

2.3.5.3 Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia 

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur 

kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung 

sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme. 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 menghasilkan SDM yang berkualitas 

(Faisal: 2016).  

Menurut Sahudin (2016) Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu:  

a. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai DJP guna 

mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai. 

b. Seluruh jabatan harus di evaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan 

job grade dari tiap jabatan Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi 

SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai standar 

penilaian kinerja. 

 



31 
 

2.3.5.4 Pelaksanaan good governance 

Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasi selalu berupaya 

menerapkan prinsip-prinsip good governance menurut Sahudin (2016) berupa:  

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai secara tegas   

b. Pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan yang sifatnya independen 

untuk menangani pelanggaran dibidang perpajakan.  

c. Pembentukan complience center dimasing-masing Kanwil modern untuk 

menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti DJP untuk meningkatkan 

pelayanan kepada wajib pajak sekaligus pengawasan bagi internal DJP. 

 

2.4  Pajak dalam Perspektif Islam 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist yang 

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, 

antara lain surah An-Nisa ayat 59:  

                                       

                                    

Artinya:” hai orang-orang beriman, ta’atilah allah dan ta’atilah Rasul(nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari 

kemudian. Yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisaa:59). 

 

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati 

selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati ulil amri (pemimpin). 

Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah 
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kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin 

itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati. 

Gusfahmi (2016) didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan pihak yang 

menolak pajak punya argument yang tajam dan jelas bahwa perintah memungut 

pajak tidak ditemukan dalam Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, malahan yang 

ada menurut mereka justru larangan memungutnya. Di sisi lain, pihak yang 

berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan 

jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT 

dan ada dalam Islam. 

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak, antara lain:  

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang 

bathil, QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nissa: 29.  

2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang 

berbunyi, ”Sesungguhnya pemungut Al Maks (pemungut pajak) masuk 

neraka” [HR Ahmad 4/109]. 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan masuk surga 

pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)”(HR. Abu Daud II/147 

No.2937). 

4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak ada kewajiban dalam harta 

kecuali Zakat” (HR Ibnu Majah I/570 No.1789). 

5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Demi dzat yang jiwaku berada di 

tanganNya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, 

sekiranya seorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat 
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sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. 

Muslim III/1321 No.1695, Abu Daud II/557 No.4442). 

6. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Janganlah kalian berbuat zhalim. 

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714). 

Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas umumnya diterjemahkan 

menjadi“Pemungut Pajak”. Pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan 

mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain:  

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Albaqarah: 177, untuk mengeluarkan harta 

selain Zakat yang berbunyi “dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat ini 

memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. 

Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, 

Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281). 

2. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam Al-

Qur’an, QS. Al-An’am: 141 yang artinya “Tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya. (Ibnu Hazm dalam kitabnya Al- Muhalla, Kitab Zakat: 

241). 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Di dalam harta terdapat hak-hak 

yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., 

Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab 

III, Hadits No.1789). 

4. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi 

”Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan 
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(rakyat), dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap 

rakyatnya, (HR Muslim).  

5. Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib 

mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah 

timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga 

kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan ”Segala 

sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain 

harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.”. 

6. Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi 

kebutuhan pokok mereka yang berbunyi “Diriwayatkan dari Salamah bin 

Abdullah bin Mahdhan Al-Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai 

hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW Bersabda ”Barang siapa 

diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan 

mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah- olah diberikan 

seluruh dunia ini.”. (HR Tirmidzi). 

Ayat Al-Qur’an yang bisa di kaitkan  dengan  pajak yaitu, Al-Qur’an 

Surah At-Taubah ayat 29. 

                                   

                            

     

Artinya: “perangilah orang-orang tiada beriman kepada allah dan hari 

kemudian, mereka tidak yang mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-nya dan tiada pula beragama dengan 

agama yang benar(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan 

patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”(QS. At-Taubah: 29) 
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Alasan keharusan  kaum  muslimin menunaikan kewajiban pajak yang di 

tetapkan Negara, disamping kewajiban Zakat, antara lain Solidaritas sosial dan 

tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia  dalam 

kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi 

kaum muslimin yaitu kewajiban  menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. 

 

2.5 Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Islam 

 Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 

yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk 

atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini 

tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang menyatakan bahwa: 

                               

                                      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. 
 

a. Dimensi reliable (kehandalan) 

Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan  kemampuan 

untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. 

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah 

diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan 
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jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk 

menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Al-Qur’an surat AnNahl ayat 91: 

                          

                     

Arttinya:  Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 

saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat. 

b. Dimensi responsiveness (daya tanggap) 

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan 

atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan 

profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan 

dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang 

ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional 

apabila dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan 

akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat 

apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu 

amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada 

ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan 
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kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat 

hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara 

profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan 

mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat. 

c. Dimensi assurance (jaminan) 

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau  

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta 

respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap 

respek, sopan santun dan kelemah lembutan maka akan meningkatkan persepsi 

positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Assurance ini 

akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, 

sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap 

lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan 

menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. 

Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan 

kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang 

berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. 

Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 

agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan 

beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya 

kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah : 
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“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

sesamanya” 

d. Dimensi empathy (empati) 

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk 

peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemauan ini 

yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian 

terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini 

akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya 

dilayani dengan baik. 

Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian layanan 

informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen dengan 

senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam 

bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan lembaga. Kediaan 

memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap 

positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan mendatangkan 

kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen. 

e. Dimensi tangibles (bukti fisik) 

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti 

gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep 

Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak 

menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman 

memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan. 
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Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-

Takaatsur ayat 1-5, yaitu: 

                                

                    

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke 

dalam kubur.janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui. janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan 

pengetahuan yang yakin, 

 

2.6 Penelitian Terdahulu  

No Nama Peneliti Judul penelitian 
variabel yang 

diteliti 
Alat analisis 

Hasil penelitian 

(kesimpulan) 

1. . Polii dan 

Sondakh 
(2017) 

Pengaruh 

Modernisasi 
Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap Kinerja 

Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Kotamobagu 

Variabel 

Independen: 
Modernisasi 

Administrasi 

perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja kantor 

Pelayanan Pajak 

Regregi 

Linear 
Berganda 

Hasil 

menunjukkan 
bahwa 

modernisasi 

administrasi 

perpajakan 
berpengaruh 

terhadap kinerja 

KPP Pratama di 

Kotamobagu. 

2.  Faisal  

(2016) 

Pengaruh Sistem 

Modernisasi 
Perpajakan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada 

Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Serang 

Variabel 

Independen: 
Sistem 

Modernisasi 

Perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja Pegawai 

Regregi 

Linear 
Berganda 

Hasil pengujian 

menyimpulkan 
terdapat pengaruh 

yang signifikan 

dari sistem 

modernisasi 
perpajakan 

terhadap kinerja 

kantor pelayanan 

pajak Pratama 
Serang. Meskipun 

pengaruhnya tidak 

dominan, tetapi 

sistem 
modernisasi 

perpajakan dapat 

dijadikan sebagai 
salah satu faktor 

yang dapat 

meningkatkan 

kinerja KPP. 

3.  Fitria dan 

Praptoyo (2016) 

Pengaruh Sistem 

Perpajakan 
Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak 

Variabel 

Independen: 
Sistem Perpajakan 

 

Variabel 

Regregi 

Linear 
Berganda 

Hasil 

menunjukkan 
bahwa masing-

masing dari 

variabel struktur 
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No Nama Peneliti Judul penelitian 
variabel yang 

diteliti 
Alat analisis 

Hasil penelitian 

(kesimpulan) 

Dependen: 

Kinerja Pegawai 

organisasi, 

prosedur 

organisasi, strategi 

organisasi dan 
budaya organisasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif terhadap 
kinerja pegawai.  

4.  Andriyaningrum 
dan Anggraini 

(2015) 

Pengaruh 
modernisasi 

administrasi 

perpajakan 

terhadap kepuasan 
kerja fiskus 

(survei pada 

Kantor  

Pelayanan Pajak 
Pratama 

Cibeunying). 

Variabel 

Independen: 

Modernisasi 

administrasi 

perpajakan 
 

Variabel 

Dependen: 

Kepuasan kerja 
fiskus 

Regregi 
Linear 

Berganda 

Hasil penelitian 
ini menyatakan 

bahwa 

modernisasi 

administrasi 
perpajakan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kepuasan 
kerja fiskus. 

 

5.  Fadhillah, 

Sudjana dan 

Nuzula (2014) 

Pengaruh 

reformasi 

administrasi 

perpajakan 

terhadap kinerja 

fiskus (Studi pada 

fiskus (Pegawai 

Pajak) KPP 
Pratama Batu)   

Variabel 

Independen: 

reformasi 

administrasi 

perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 
kinerja fiskus 

(Studi pada fiskus 

(Pegawai Pajak) 

Regregi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan 

penelitian ini 

diketahui bahwa 

kinerja otoritas 

perpajakan 

dipengaruhi oleh 

struktur dan 

prosedur 
organisasi, 

sedangkan strategi 

dan budaya 

organisasi tidak 
berpengaruh 

secara signifikan 

 

6.  Dianasari, 

Rachmawati 

(2010) 

Pengaruh 

modernisasi 

administrasi 
perpajakan 

terhadap 

pencapaian 

akuntabilitas pada 
KPP Modern 

Variabel 

Independen: 

modernisasi 
administrasi 

perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 

akuntabilitas 

Regregi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan 
bahwa penerapan 

modernisasi 

perpajakan 

memiliki 
pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap 

pencapaian 
akuntabilitas.  

7.  Susanti (2010) Pengaruh 
modernisasi 

perpajakan 

terhadap kinerja di 

KPP Pratama 
Purwakarta 

Variabel 

Independen: 

Modernisasi 

perpajakan 

 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja di KPP 

Pratama 

Purwakarta 

  

Regregi 
Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 
penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

modernisasi 
perpajakan 

memiliki 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap kinerja di 

KPP Pratama 

Purwakarta. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan konsep awal yang menjadi acuan dalam 

sebuah penelitian. Kerangka pemikiran memiliki dasar-dasar dari sumber 

penelitian terdahulu yang relevan yang medukung pelaksanaan sebuah penelitian 

yang ingin dilakukan. Dalam konteks yang lebih sederhana, kerangka pemikiran 

menjadi gambaran sebuah penelitian yang ditunjukkan oleh variabel-variabel yang 

saling berhubungan satu sama lain dan landasan sebuah penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pengukuran pengaruh variabel independent yaitu 

modernisasi administrasi perpajakan terhadap variabel dependent yaitu kinerja 

pegawai pajak. 

     Variabel Independen     Variabel Dependen  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Struktur Organisasi  (X1) 

Kinerja Pegawai 

Pajak (Y)  

Pelaksanaan good governance 

(X4) 

Penyempurnaan Bisnis Proses 

Dengan Memanfaatkan Teknologi 

Informasi (X2) 

Penyempurnaan Manajemen 

Sumber Daya Manusia  (X3) 

Modernisasi Administrasi Perpajakan  
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2.8   Hipotesis Penelitian  

Menurut Sugiono (2013: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan jawaban penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

ditanyakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Fungsi utama hipotesis adalah 

menguji kebenaran teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

a. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur 

organisasi terhadap kinerja pegawai pajak 

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi 

pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi 

direktorat jenderal pelayanan, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat 

kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan.  

Menurut Robins dalam Ademarta (2008) dalam kutipan Sahudin (2016), 

struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja 

yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi 

mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan. 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 kinerja kebijakan sebagai langkah utama. Struktur yang berdasarkan 

fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat 

merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan 

terhadap Wajib Pajak secara sistematis. 
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Hasil penelitian Sahudin (2016) mengatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak. Sedangkan Faisal (2016) menyatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka 

penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:  

H1: Struktur organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pajak. 

b. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan 

bisnis proses dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap kinerja 

pegawai pajak 

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses 

bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses 

bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada 

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. 

Pelaksanaan full automation diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis 

yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, 

akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib 

pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan 

wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Faisal: 2016).  

Hasil penelitian Sahudin (2016) mengatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa penyempurnaan bisnis proses dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. 
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Sedangkan Faisal (2016) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan 

berupa penyempurnaan bisnis proses dengan memanfaatkan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil 

penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:  

H2: Penyempurnaan bisnis proses dengan memanfaatkan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. 

c. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan 

manajemen SDM  terhadap kinerja pegawai pajak 

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur 

kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung 

sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme. 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 menghasilkan SDM yang berkualitas 

(Faisal: 2016).  

Hasil penelitian Sahudin (2016) mengatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa manajemen SDM  berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak. Sedangkan Faisal (2016) menyatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa manajemen SDM berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka 

penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:  

H3: Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia  berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pajak. 
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d. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berupa pelaksanaan good 

governance  terhadap kinerja pegawai pajak 

Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP senantiasa menerapkan prinsip prinsip 

good governance atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance yang 

mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, 

akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. 

Hasil penelitian Sahudin (2016) mengatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa good governance  berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak. Sedangkan Faisal (2016) menyatakan bahwa modernisasi 

administrasi perpajakan berupa good governance  berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka 

penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:  

H4: Pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pajak. 


