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ABSTRACT 

 

This research focuses on observing and analyzing SE-96/PJ/2009 that has been 
developed and modified so that can be used for profiling taxpayer that need guidance 
from Directorate General of Taxation 

This research was quantitative description method. Quantitative description 
method is used to analyze  profiling taxpayer based on risk based audit criteria and 
synchronizing with SE-96/PJ/2009 for KLU 70101 case study. Data Collected in this 
research was  used  secondary data that researcher get from institution. 

The result has been  show that taxpayer can be profiling from the benchmarking 
that been issued by Directorate General of Taxation in SE-96/PJ/2009 with the method 
that researcher used. Taxpayer in KLU 70101 can analyze to make priority based on 
risk based audit standard. so the taxpayer that has high risk compliance can have 
intensive guidance from Directorate General of Taxation. 

Keyword: Benchmarking, Risk Based Audit, Profiling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.  LATAR BELAKANG MASALAH  

Perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi selama jangka waktu tahun ini semakin 

menunjukan indikasi yang semakin membaik, hal ini membawa pengaruh baik terhadap 

pelaku bisnis ataupun industri-industri yang ada di seluruh dunia. Akibat dari 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat ini, industri-industri tersebut memperolah 

keuntungan yang membaik dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan kinerja dari 

perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Dengan meningkatnya 

kinerja dan profit yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan,ada beberapa pihak yang 

diuntungkan dengan hal itu, salah satunya adalah stakeholders. Stakeholders adalah 

kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu 

pencapaian tujuan tertentu (Freeman, 1984). Stakeholders berdasarkan definisi di atas 

dapat disimpulkan sebagai sebuah kelompok yang mempunyai kepentingan di dalam 

perusahaan. Para stakeholders yang bersangkutan tersebut antara lain adalah para 

pemegang saham, karyawan, masyarakat sekitar (apabila manufactur) dan pemerintah. 

Pemerintah juga mempunyai peran sebagai stakeholders dikarenakan, di dalam peraturan 

di Indonesia, menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo, 2005, 2) pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan pemerintah berfungsi 

sebagai stakeholders, karena setiap perusahaan yang bergerak di Indonesia baik itu 

dimiliki oleh pengusaha domestik atau mancanegara berkewajiban untuk membayar 

pajak kepada pemerintah, perusahaan ini di sebut sebagai wajib pajak orang pribadi atau 

badan (wajib pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu (www.wikipedia.com).   

Pemerintah sebagai pembuat peraturan tentang pajak mempunyai lembaga yang 

mengatur tentang pajak, institusi itu adalah direktorat jenderal pajak, yang berada di 

bawah kementrian keuangan. Direktorat jendral pajak mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan yang 

mencakup semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Wajib pajak  menurut Siti Resmi 

(2003:19) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungut atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban 

untuk memberikan laporan terhadap DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, berdasarkan 

peraturan yang dibuat oleh direktorat jendral pajak para wajib pajak menganut system 

self-assesment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 

2006, 5-6). Hal ini yang menyebabkan potensi adanya kesalahan pelaporan wajib pajak 

menjadi besar, walaupun pada dasarnya pihak pajak memandang bahwa laporan yang
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dibuat oleh wajib pajak tersebut adalah benar adanya, tetapi hal ini tidak 

menyebabkan pegawai pajak menerima seratus persen laporan pajak dari wajib pajak.  

Oleh karena itu pegawai pajak berkewajiban untuk memeriksa kembali laporan yang 

telah dibuat oleh wajib pajak, pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pajak di dalam 

kantor pelayanan pajak atau biasa disingkat KPP, mempunyai metode untuk memeriksa 

apakah laporan pajak yang dibuat oleh wajib pajak benar.  

Metode yang dilakukan oleh KPP biasanya diadopsi dari peraturan-peraturan yang 

telah di tetapkan oleh direktorat jenderal pajak, peraturan yang terbaru untuk membantu 

pegawai KPP dalam membuat profil mengenai wajib pajak adalah model benchmarking. 

Benchmarking merupakan kiat untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa suatu 

perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

secara lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya (Pawitra, 1994,  p.12), dari definisi 

di atas dapat diketahui bahwa  benchmarking digunakan untuk melihat atau membuat 

profil wajib pajak yang berbentuk badan atau perusahaan yang berada didalam industry 

tertentu. Profil yang dibentuk oleh petugas pajak berdasarkan laporan yang dibuat oleh 

wajib pajak tersebut, laporan pajak tersebut berupa SPT yang harus diserahkan oleh wajib 

pajak pada setiap periode pemungutan pajak. Benchmarking yang digunakan oleh pihak 

pajak merupakan alat bantu yang telah dirumuskan dan disusun berdasarkan kondisi yang 

terjadi di dalam industry secara umum. Benchmarking yang ditetapkan oleh direktorat 

jenderal pajak terdiri dari rasio-rasio yang secara umum telah dikenal oleh masyarakat 

secara luas, rasio-rasio benchmark ini diharapkan dapat menjadi pembanding kinerja 

keuangan wajib pajak pada klasifikasi lapangan usaha yang sama. Total benchmarking
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merupakan supporting tools atau alat bantu yang digunakan oleh petugas pajak untuk 

membuat profil dan benchmark terhadap wajib pajak, yang diharapkan dapat membantu 

petugas pajak dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dalam 

hal melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak, pada umumnya terlebih 

dahulu dilakukan profiling dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dicurigai 

mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak. Profiling biasanya dilakukan oleh 

account representative atau AR yang berada di KPP, AR biasanya bertanggung jawab 

atas wajib pajak yang berada di bawah yuridiksinya. Pemeriksaan akan dilakukan oleh 

auditor yang bekerja di bawah dirjen pajak, setelah mendapatkan laporan dari AR 

terhadap wajib pajak yang di curigai tersebut. Pada dasarnya pemeriksaan wajib pajak ini 

dilakukan untuk menghindari risiko atas terjadinya penghindaran pajak atau kecurangan 

pembayaran pajak. Auditor pajak yang melakukan pemeriksaan juga menggunakan total 

benchmarking ini sebagai salah satu standar dalam menetukan atau memperkuat dugaan 

adanya kecurangan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pajak tersebut 

dapat di hubungkan dengan pemeriksaan berbasis resiko atau biasa disebut Risk Based 

Audit. Kegiatan profiling yang dilakukan oleh AR sampai dengan kegiatan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh auditor pajak biasanya didasarkan oleh peraturan yang telah 

ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak, sehingga tingkat keakuratanya dapat dikatakan 

baik, dan peraturan yang paling baru yang ditetapkan oleh dirjen pajak mengenai metode 

total benchmarking ada didalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

96/PJ/2009, yang berisi tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatanya, 

dan SE ini secara bertahap akan melengkapi rasio benchmark untuk setiap kode 

klasifikasi lapangan usahanya. Dalam kaitanya dengan risk based audit SE 96 dapat
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dijadikan acuan dasar dalam menentukan wajib pajak mana yang akan diperiksan 

namun perlu adanya pengembangan dan modifikasi terhadap SE-96 tersebut, hal ini yang 

menari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap total benchmarking yang 

berdasarkan SE-96/PJ/2009 yang dapat dikembangkan dan dimodifikasi sehingga dapat 

menunjukan adanya keterkaitan antara SE-96/PJ/2009 dengan risk based audit yang 

dalam hal ini berkaitan dengan risiko yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibanya. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis berminat untuk 

mencoba membahas  “ PENERAPAN ANALISIS TOTAL BENCHMARKING 

PAJAK BERDASARKAN SE-96/PJ/2009 untuk AUDIT BERBASIS RESIKO” 

 

II.  MASALAH PENELITIAN 

A. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan suatu permasalahan, adapun 

perumusan masalah tersebut yaitu : 

Apakah (SE-96/PJ/2009) yang telah diimplementasikan dan diterapkan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memisahkan wajib pajak yang berhak untuk 

diperiksa berdasarkan profil yang dibuat dari risk based audit? 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menyusun penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah sehingga 

dapat diperoleh gambaran masalah yang jelas karena lebih terarah dan terperinci 

mengenai objek penelitian. Peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu : 
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Menggunakan Data Pajak sektor industri real estate data lampiran I untuk periode tahun 

2007. 

III. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui dan menganalisa SE-96/PJ/2009 yang telah di implementasikan dan 

diterapkan dalam membuat profil untuk melihat wajib pajak yang harus diperiksa dan 

dibimbing serta di awasi oleh petugas pajak atau instansi pajak terkait 

IV. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dibuat dengan maksud agar penelitian ini dapat berguna dan dapat 

memberikan manfaat bagi : 

a. Penulis  

Penelitian ini sebagai sarana melatih kemampuan penulis dalam menganalisa suatu 

masalah yang dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang 

ekonomi dan penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

studi S1 Akuntansi pada STIE Indonesia Banking School. 

b. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan 

di bidang ekonomi bagi civitas akademis pada STIE Indonesia Banking School. 

c. Institusi Pajak 

Dari hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dan 

pembanding terhadap metode yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap wajib
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pajak yang dicurigai, sehingga dapat dilakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 

wajib pajak tersebut. 

V.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

skripsi ini, maka dibuat sistematika penelitian yang berisi tentang cakupan isi yang 

terkandung dalam tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah yang berkaitan dengan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi 

penelitian, serta batasan penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teori yang 

relevan dengan judul, model analisis, hipotesis terhadap tujuan penelitian, serta 

operasionalisasi konsep 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis 

penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan keterbatasan atau hambatan 

yang dialami saat melakukan penelitian. 

BAB IV  ANALISIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis dari  SE-96/PJ/2009 yang telah dikembangkan, 

agar dapat menjadi sebuah acuan dasar untuk melakukan audit berbasi resiko terhadapa 

wajib pajak yang telah dibuat profilnya. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini. 

Selain itu juga penulis memberikan saran yang terhadap penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  TINJAUAN LITERATUR 

2.1.1. DEFINISI PAJAK 

Pengertian atau definisi tentang pajak telah dilakukan oleh para ahli sejak jaman 

dahulu, bahkan sejak jaman kerajaan. Istilah pajak yang berasal dari bahasa Jawa yaitu, 

“ajeg”, “Pa-ajeg” berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari 

yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja atau pengurus desa (Sony Devano 

dan Siti Kurnia Rahayu,2006:21). Pengertian pajak pada jaman sekarang dapat diartikan 

sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment. Pemahaman akan pengertian tentang pajak 

merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa rakyat diharuskan 

membayar pajak. Sementara pajak merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan 

pemerintahan, karena pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi 

pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara pengalihan kekayaan dari sektor swasta 

kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. 

 Menurut Musgrave (Musgrave,Richard,A and Peggy B Musgrave, hlm 6.) ada 3 

(tiga) fungsi pemerintahan, yang berkaitan dengan pemungutan pajak oleh suatu 

pemerintahan, yaitu: 

1. Mengatasi inefisiensi dalam suatu sistem pasar untuk mendistribusikan alokasi 

sumber daya ekonomi, apabila terjadi kendala dalam mekanisme pasar. 
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2. Distribusi penghasilan dan kekayaan dalam masyarakat sebagai pelaksanaan dalam 

fungsi sosial. 

3. Menciptakan suasana yang dapat mengatasi fluktuasi dalam ekonomi untuk 

menjamin terselenggaranya daya serap tenaga kerja dalam tingkat yang tinggi 

menjaga stabilitas keseimbangan harga.  

 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pajak memainkan peranan yang 

penting, karena pelaksanaan pemajakan berkaitan dengan wewenang yang di miliki oleh 

suatu negara yang mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas 

suatu penduduk dalam negara, yang dibatasi dengan batas wilayah kekuasaan negara 

lainnya.  

Dengan demikian pengertian tentang pajak harus dapat diketahui dan dijelaskan agar 

dapat membedakan pajak dengan pembayaran lainnya kepada pemerintah. (Ray,M. 

Sommerfield, Hershel M. Anderson, and Horace R. Brock, , 1983, hlm.1) 

 
“A tax can be defined meaningfully as any non petal yet compulsory transfer of 
resources from private to the ublic sector, levied on the basis of predetermined 
criteria and without reference to specific benefit received, so as to accomplish some of 
nation’s ecoomic and social objectives” 

 
 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli di bidang perpajakan dan undang – undang pajak 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak didefinisikan sebagai: 

“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarya kemakmuran rakyat.”  

b. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H (dalam Mardiasmo,2006:1) pajak 

didefinisikan sebagai:  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”  

c. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso 

Brotodihardjo, 2003 pajak didefnisikan sebagai:  

“Merumuskan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.”(Waluyo 2005:2) 

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan diatas, maka pengertian pajak meliputi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

· Iuran dari rakyat kepada negara 

Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara ini hanya boleh 

dilakukan / dipungut oleh negara dan iuran itu berupa uang bukan barang. 

· Berdasarkan undang-undang 
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· Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan 

ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 

· Bersifat memaksa. 

· Tanpa menunjuk kepada manfaat langsung yang diperoleh dari membayar pajak. 

· Digunakan untuk mencapai tujuan. 

 

Penjelasan mengenai unsur-unsur di atas menunjukan perbedaan pajak dengan jenis 

pembayaran lain kepada pemerintah, hal yang menonjol adalah mengenai manfaat yang 

diperoleh oleh wajib pajak. Dalam pembayaran pajak unsur pengorbanan langsung 

mengurangi kekayaan atau menikmati tanpa perolehan imbalan atau manfaat yang 

langsung dapat dirasakannya. Sementara untuk jenis pembayaran lainnya, pengorbanan 

dengan berkurangnya kekayaan atau kenikmatan diimbangi dengan adanya manfaat yang 

langsung diperoleh oleh wajib pajak.  

Perbedaan pajak dengan jenis pembayaran lainya adalah dalam unsur paksaan. Pada 

pembayaran pajak unsur paksaan lebih menonjol dibandingkan dengan pembayaran 

lainnya selain pajak. Dengan demikian antara pembayaran pajak dan pembayaran bukan 

pajak dapat dibedakan dengan ciri-ciri bahwa dalam pajak unsur pembayaran tidak 

berhubungan dengan adanya manfaat langsung yang dapat diperoleh pembayaranya. 

Sedangkan pada pembayaran yang bukan pajak pengorbanan pembayar manfaatnya 

secara langsung dapat dirasakan. 
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FUNGSI PAJAK 

Pajak setelah didefinisikan di atas, ternyata juga memiliki fungsi, fungsi tersebut 

merupakan kegunaan dari pajak itu sendiri, pada umumnya fungsi pajak dikenal dengan 

dua macam. Rosdiana (2005, hlm.40.) menjelaskan dua fungsi pajak sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) : Sebagai fungsi pajak yang paling utama yaitu 

memasukan dana secara optimal untuk mengisi kas negara (to raise government’s 

revenue) dengan berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Funsi ini 

disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (revenue function). 

Nurmantu (2003, hlm. 30) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memasukan 

dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang 

berlaku adalah:  

1. Jangan sampai ada Wajib Pajak/Subjek Pajak yang tidak memenuhi 

sepenuhnya kewajiban perpajakanya. 

2. Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak 

kepada Fiskus. 

3. Jangan sampai ada Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau 

penghitungan fiskus.  

Fungsi mengatur (regulerend) : Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut 

juga fungsi tambahan, yaitu fungsi dalam mana pajak juga digunakan oleh pemerintah 

sebgai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, mendorong 

impor, merangsang investasi dan juga digunakan untuk menghambat atau mendistorsi 
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suatu kegiatan perdagangan. Oleh karenanya pajak disebut berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur (regulating/regulerend) guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang 

ditetapkan pemerintah.  

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 

Pajak yang dipungut merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib 

Pajak, dalam hal ini pajak juga memiliki fungsi, dan asas. Asas pajak yang sering di 

gunakan oleh banyak orang adalah:  

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang 

terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

· Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan 

dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap 

wajib pajak. Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal 

dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan 

horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama 

diperlakukan sama (equal treatment for the equals). Pengertian sama adalah 

besarnya  “seluruh tambahan kemampuan ekonomi netto”. Asas keadilan vertikal 

terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemapuan ekonomis 

yang berbeda diperlakukan tidak sama (Unequal treatment for the unequals). 

Beban pajak bersifat progresif dimana semakin besar ability to-pay. Semakin 

besar beban pajak yang harus dipikul.
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· Asas Certainty (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus 

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi 

hukum.  

· Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 

atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib 

pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima 

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

· Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak 

lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

· Asas daya pikul : besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar 

kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin 

tinggi pajak yang dibebankan. 

· Asas manfaat : pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

· Asas kesejahteraan : pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

· Asas kesamaan : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan 

yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 
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· Asas beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil-

kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. 

Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut: 

· Asas politik finansial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi 

sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 

· Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, 

pajak untuk barang-barang mewah. 

· Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, 

untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

· Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana 

harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) 

dan besarnya biaya pajak. 

· Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 

2.1.4. KLASIFIKASI PAJAK 

Menurut Mardiasmo (1999,hlm.6), pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Menurut Golonganya 

a.1 Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

a.2 Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain.
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b. Menurut Sifatnya 

 b.1 Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

 b.2 Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

 

2.1.5. SUBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK, PAJAK PENGHASILAN dan PAJAK 

PENGHASILAN BADAN 

Dalam hukum pajak internasional, Subjek Pajak itu di sebut sebagai“person” atau 

orang, yang dapat berupa orang pribadi atau “individual person” dan dapat pula berupa 

bukan orang pribadi atau “non individual person”. Subjek pajak itu adalah subjek hukum 

yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Mansyuri menjelaskan 

bahwa yang menjadi subjek pajak adalah 1)orang pribadi dan warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 2) badan dan 3) bentuk usaha tetap. 

Mansyuri (2000.hlm.7) menjelaskan bahwa subjek pajak badan (entity/organization), 

yang dijelaskan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku dalam tahun 

1995 s/d tahun 2000 terdiri dari : 

1. Perseroan terbatas, 

2. Perseroan komanditer, 

3. Perseroan lainnya, 

4. Badan usaha milik Negara, dan 

5. Badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

6. Persekutuan, 
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7. Perkumpulan, 

8. Firma, 

9. Kongsi, 

10. Koperasi, 

11. Yayasan atau organisasi sejenis, 

12. Lembaga, 

13. Dana pensiun, dan 

14. Badan usaha lainnya. 

Objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan. Schanz, Haig dan Simon sebagaimana 

di kutip Mansyuri, merumuskan penghasilan sebagai: 

“The money value of the net accretion to one’s economics power 
between two points of time”, atau “the increase or accreation in one’s 
power to satisfy his wants in a given period in so far as that power 
consists”. 
 
 

Pendapat Schanz, Haig dan Simon yang selanjutnya dikenal dengan istilah SHS 

Concepts menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk kepentingan perpajakan 

seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, 

melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk 

menguasai barang dan jasa. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun 

pajak. Konsep yang dipakai dalam Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan di 

Indonesia pun terasa kental nuansa SHS-nya. Mansyuri menjelaskan bahwa yang menjadi 

objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk. 
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menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam 

bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib 

pajak, penghasilan wajib pajak badan dapat dikelompokkan menjadi: 

1.  Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

2. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak, harta tak gerak seperti 

bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang 

tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya; 

3. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain 

sebagainya. 

Pajak Penghasilan Badan adalah salah satu bagian dari komponen Pajak penghasilan 

yaitu termasuk dalam golongan pajak langsung. Artinya bahwa pemajakannya langsung 

ditujukan terhadap subyek yang akan menanggung beban pajak tersebut. Pajak 

Penghasilan disebut juga pajak yang progresif karena dalam penerapannya mengikuti 

gaya pikul subyek pajak, yaitu semakin tinggi penghasilan subyek semakin besar beban 

pajak yang menjadi tanggungannya dengan diterapkannya tarif yang semakin meningkat 

sebanding dengan peningkatan penghasilan yang diterima subyek pajak. 

Tujuan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat dengan demikian menjadi lebih 

bermakna dalam aplikasi pajak penghasilan karena mengikuti besaran gaya pikul subyek 

pajak. Dengan demikian metode ability to pay approach diterapkan dalam aplikasi pajak 

penghasilan. Menurut Mansyuri, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang menjadi dasar pemungutan pajak penghasilan di Indonesia sejak tahun 1983 sampai 

sekarang landasannya adalah undang-undang No. 7 tahun 1983 yang telah 4 kali 

mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000. Undang- 
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undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi mengenai pengenaan pajak yang pada 

dasarnya menyangkut subyek pajak (siapa yang dikenakan pajak), obyek pajak (penyebab 

pengenaan) dan tarif pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang 

merata serta pembebenannya adil. Tata cara pemungutannya selain secara terbatas diatur 

dalam undang-undang tersebut, juga diatur dalam undang-undang lain secara tersendiri 

dalam rangka mewujudkan keseragaman, yang dimaksud mempermudah agar masyarakat 

dalam mempelajari, memahami serta memahaminya. 

Sebagai salah satu dari bagian komponen pajak penghasilan, Pajak Penghasilan 

Badan adalah pajak-pajak yang dikenakan dan dilaporkan oleh Badan atau Bentuk Usaha 

Tetap (BUT). Adapun komponen penghasilan yang menjadi kewajiban sebagai badan 

atau BUT adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk nama 

apapun juga. Sebagai konsekwensi kewajiban untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak), maka Wajib Pajak Badan secara voluntary menghitung, memperhitungkan, 

melaporkan kewajiban pajaknya melalui media Surat pemberitahuan Tahunan sesuai 

dengan jangka waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan. 

 

2.1.6. CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Dalam hukum pajak telah dikenal tiga cara pemungutan pajak atas suatu 

penghasilan atau kekayaan, yaitu: 

1. Sistem Fiktif, yaitu bekerja dengan suatu anggapan. 

2. Sistem Nyata (Riil), yaitu mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh setiap tahun pajak. 
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3. Sistem Campuran, yaitu mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel 

diatas, nyata dan fiksi. 

 

2.1.7. TARIF PAJAK 

Tarif pajak adalah jumlah nominal yang harus dibayar oleh Wajib Pajak menentukan 

kewajiban perpajakan yang harus dibayar Wajib Pajak, maka ditetapkan Tarif Pajak yang 

telah ditentukan oleh Undang – undang. Tarif pajak adalah persentase tertentu yang 

ditentukan oleh Undang – undang Perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Pada dasarnya tarif pajak dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional: yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap: yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif Progresif: yaitu persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif Pajak Degresif: yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar.   

2.1.8. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Dalam sistem perpajakan Indonesia dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yang 

pernah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Official Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

2. Self Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. 

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenag kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

 

2.2. PENGERTIAN TOTAL BENCHMARKING BERDASARKAN SE-96/PJ/2009 

2.2.1. DEFINISI BENCHMARKING 

Benchmarking merupakan suatu proses yang diterapkan secara umum di dunia usaha. 

Benchmarking definisi patok duga (Benchmarking) menurut beberapa orang adalah: 

1. Gregory H. Watson: Benchmarking sebagai pencarian secara berkesinambungan dan 

penerapan secara nyata praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja 

kompetitif  unggul. 

 

2. David Kearns (CEO dari Xerox) : Benchmarking adalah suatu proses pengukuran 

terus-menerus atas produk, jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kita yang terkuat atau 

badan usaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik. 
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. IBM: Benchmarking merupakan suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata 

cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan 

dengan prestasi dunia 

 

4. Teddy Pawitra: Benchmarking sebagai suatu proses belajar yang berlangsung secara 

sisitematis dan terus-menerus dimana setiap bagian dari suatu perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang paling unggul 

 

5. Goetsch dan Davis: Benchmarking sebagai proses pembanding dan pengukuran 

operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik dalam kelasnya, baik 

dari dalam maupun dari luar industri 

 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa benchmarking membutukan kesiapan “Fisik” 

dan “Mental”. Secara “Fisik” karena dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan 

teknologi yang matang untuk melakukan benchmarking secara akurat. Sedangkan secara 

“Mental” Adalah bahwa pihak manajemen perusahaan harus bersiap diri bila setelah 

dibandingkan dengan pesaing, ternyata mereka menemukan 

kesenjangan yang cukup tinggi. 

 

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan (Pawitra, 1994,   p. 

12),yaitu:  
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1. Benchmarking merupakan kiat untuk mengetahui tentang bagimana dan mengapa 

suatu perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugas-

tugasnya secara lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya 

2. Fokus dari kegiatan benchmarking diarahkan pada praktik terbaik dari perusahan 

lainnya. Ruang lingkupnya makin diperluas yakni dari produk dan jasa menjalar 

kearah proses, fungsi, kinerja organisasi, logistik, pemasaran, dll. Benchmarking 

juga berwujud perbandingan yang terus-menerus, jangka panjang tentang praktik 

dan hasil dari perusahaan yang terbaik dimanapun perusahaan itu berada. 

3. Praktik benchmarking berlangsung secara sistematis dan terpadu dengan praktik 

manajemen lainnya, misalnya TQM, corporate reengineering, analisis pesaing, dll. 

4.  Kegiatan benchmarking perlu keterlibatan dari semua pihak yang berkepentingan, 

pemilihan yang tepat tentang apa yang akan di- benchmarking-kan, pemahaman 

dari organisasi itu sendiri, pemilihan mitra yang cocok dan kemampuan untuk 

melaksanakan apa yang ditemukan dalam praktik bisnis. 

Benchmarking merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam 

dunia usaha. Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematik dalam 

membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau 

pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat 

kinerja tertinggi. Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi membandingkan 

nilai – nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar 

keunggulan yang sebanding. Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan 

dapat melakukan evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Model di atas diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. 

Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung 

memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing – masing 

wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakteristik 

wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan 

Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan resiko 

ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. 

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu 

konsep yang disebut Total Benchmarking. Berdasarkan SE-96/PJ/2009 Total 

Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio – rasio yang terkait 

dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio – 

rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat 

hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

 

2.2.2. KARAKTERISTIK BENCHMARKING 

Berdasarkan definisi di atas, maka karakteristik dari rasio total benchmarking 

adalah: 

· Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha atau lebih dikenal 

dengan istilah KLU (Klasifikasi Kelompok Usaha) 
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· Benchmarking dilakukan atas rasio – rasio yang berkaitan dengan tingkat 

laba dan input – input perusahaan. 

· Hubungan keterkaitan antar rasio – rasio diperhatikan. 

· Berfokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, 

tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya 

dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib 

pajak tersebut benar – benar tidak patuh atau terdapat faktor – faktor lain yang 

menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total 

Benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement dimana wajib pajak diharukan 

untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) 

yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai 

kepatuhan perpajakannya. 

2.2.3. TUJUAN TOTAL BENCHMARKING 

Penetapan rasio total benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

memiliku tujuan sebagai berikut : 

1. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan 

yang dilaporkan Wajib Pajak. 

2. Membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut 

kepatuhan materialnya.       
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Adapun manfaat dari penetapan rasio total benchmarking adalah sebagai : 

1. Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi pajak. 

2. Sebagai alat bantu dalam penghitungan tax gap. 

2.2.4. PROSES DAN METODE PENETAPAN BENCHMARK 

Total Benchmarking merupakan salah satu dari langkah strategis yang berkaitan 

dengan upaya penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan 

pajak tahun 2009 dan tahun – tahun selanjutnya. Program ini merupakan bagian dari 

program penggalian potensi pajak melalui program mapping, profiling, benchmarking, 

pertukaran data dan perekaman. Pelaksanaan program tersebut secara teknis dituangkan 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-71/PJ/2009 tentang Pembentukan 

Tim Pembakuan Disain dan Sistem Aplikasi Mapping, Profiling, Benchmarking, 

Perekaman, dan Pertukaran Data Perpajakan. 

Penetapan rasio – rasio benchmark secara teknis dilakukan sebagai berikut: 

1. Nilai rasio – rasio benchmark ditetapkan untuk masing – masing kelompok 

usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib 

Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 februari 

2003. 

2. Penetapan rasio – rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha 

dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007. 
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4. Sumber data yng digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah 

data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari : 

a. Elemen – elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. 

b. Elemen – elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN. 

c. Elemen – elemen transkrip Laporan Keuangan. 

Penghitungan semua rasio selain PPN menggunakan elemen data hasil perekaman 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Data Penjualan, HPP, Laba bersih dari 

operasi, Laba Sebelum Pajak diambil dari formulir 1771 Lampiran I, sedangkan data PPh 

terutang diambil dari hasil perekaman induk formulir 1771. Data – data gaji, sewa, 

bunga, penyusutan, dan biaya – biaya lain diambil dari perekaman formulir 1771 

Lampiran II. Apabila data perekaman formulir 1771 Lampiran II tidak lengkap, maka 

data tersebut dilengkapi dengan menggunakan data perekaman transkip Laporan 

Keuangan. Data Pajak Masukan diperoleh dari perekaman SPT PPN baik formulir 1195 

maupun 1107. 

Elemen – elemen data yang diperlukan untuk penghitungan rasio tersebut dijabarkan 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 2.1 : Elemen – Elemen Data untuk Penetapan Benchmark 

Uraian Nama Elemen SPT Sumber 

Penjualan Peredaran Usaha Form 1771-I no 1a 

Harga Pokok 
Penjualan 

Harga Pokok Penjualan Form 1771-I no 1b 

Laba bersih dari 
operasi 

Penghasilan netto dari 
Usaha 

Form 1771-I no 1d 

Laba bersih sebelum 
pajak 

Jumlah penghasilan netto 
komersial 

Form 1771-I no 3 

PPh Terutang PPh terutang Form 1771-I no 4 

Biaya gaji Gaji, upah, bonus, 
gratifikasi, honor, THR, dsb 

Form 1771-II no 2 kol 3+4 

Beban bunga Biaya bunga pinjaman Form 1771-II no 6 kol 3+4 

Beban sewa Biaya sewa + biaya royalti Form 1771-II no 5 kol 3+4 
+ 

Form 1771-II no 9 kol 3+4 

Penyusutan dan 
amortisasi 

Biaya penyusutan dan 
amortisasi 

Form 1771-II no 4 kol 3+4 

Penghasilan dari luar 
usaha 

Penghasilan dari luar usaha Form 1771-I no 1e 

Biaya dari luar usaha Biaya dari luar usaha Form 1771-I no 1f 

Biaya lain Biaya transportasi 

Biaya sehubungan dengan 
jasa 

Biaya piutang tak tertagih 

Biaya pemasaran/promosi 

Form 1771-II no 3 kol 3+4 

Form 1771-II no 7 kol 3+4 

 

Form 1771-II no 8 kol 3+4 

Form 1771-II no 10 kol 3+4 
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Biaya lainnya Form 1771-II no 11 kol 3+4 

 

Pajak Masukan Pajak Masukan Form 1195 D.1.6 (2005-
2006); Form 1107 B no 1C 
atau 2C (2007) masa Jan-
Des 

Sumber: Surat edaran nomor SE-96/PJ/2009 

 

1. Beberapa wajib pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing – 

masing kelompok usaha. pemilihan dilakukan secara judgemental dengan 

mempertimbangkan sampel tersebut harus memiliki rasio – rasio yang 

dianggap baik dan wajar dalam kelompok usahanya. 

2. Penentuan nilai rasio benchmark dilakukan dengan menghitung rata – rata rasio 

– rasio keuangan perusahaan – perusahaan yang diambil sebagai sampel, dengan 

menggunakan metode penghitungan rata – rata tertimbang (weighted average). 

2.2.5. RASIO – RASIO BENCHMARK 

Rasio – rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang 

terdiri dari rasio – rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan 

rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan 

bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara 

menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan 

dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Rasio – rasio tersebut 

meliputi: 
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1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap 

Penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai 

GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa 

setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh 

produk yang dijual. 

2. Operating Profit Margin (OPM) 

Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih 

dari operasi terhadap Penjualan. Nilai OPM dihitung  sebagai berikut: 

OPM = Laba bersih dari operasi x 100% 
 Penjualan 

 

Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai total biaya 

perusahaan untuk kegiatan operasional. Laba bersih dari operasi pada umumnya 

diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan harga pokok penjualan, 

beban umum dan beban administrasi. Laba bersih dari operasi menunjukkan 

nilai laba bersih perusahaan yang diperoleh semata – mata dari kegiatan 

operasional perusahaan.      

GPM = Laba Kotor x 100% 
 Penjualan 
 
 Atau 
 
 =  Penjualan – Harga Pokok Penjualan x 100% 
 Penjualan                                              
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Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih 

tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. 

Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam 

memanfaatkan biaya – biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan 

penjualan. 

3. Pretax Profit Margin (PPM) 

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih 

sebelum pajak terhadap Penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut: 

PPM = Laba bersih sebelum pajak x 100% 
 Penjualan 

 

Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan baik 

dari kegiatan operasionalnya maupun dari penghasilan lainnya, sebelum 

memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang. Laba bersih sebelum pajak 

dapat diperoleh dari menambahkan Laba Bersih dari Operasi dengan 

Penghasilan dari Luar Usaha, dikurangi dengan Biaya dari Luar Usaha. 

Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai 

penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih 

yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya. 

4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) 

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan 

terutang terhadap Penjualan. Nilai CCTOR dihitung sebagai berikut: 

CTTOR = PPh terutang x 100% 
 Penjualan 
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Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun 

relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR 

menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan 

untuk membayar Pajak Penghasilan. 

5. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak terhadap Penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut: 

 

NPM = Laba bersih setelah pajak x 100% 
 Penjualan 

 

Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah 

memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan 

perundang – undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan besarnya Laba 

Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. 

Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham). 

6. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen 

terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut: 

DPR = Pembayaran dividen tunai x 100% 
 Laba bersih setelah pajak 

 

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.       
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7. Rasio PPN (pn) 

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak 

termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai 

Rasio PPN dihitung sebagai berikut: 

pn = Jumlah pajak masukan januari – desember x 100% 
 Penjualan 

 

 

Rasio Input 

Biaya – biaya yang digunakan dalam menghitung rasio – rasio input yaitu biaya 

gaji, upah dan tunjangan, biaya bunga, biaya sewa dan royalti, biaya penyusutan 

dan amortisasi dan biaya – biaya lain meliputi biaya – biaya baik yang termasuk 

dalam komponen Harga Pokok Penjualan maupun biaya – biaya yang termasuk 

dalam Beban Usaha Lain, misalnya dalam komponen Beban Umum, Beban 

Penjualan, dan/atau Beban Administrasi. Biaya – biaya yang merupakan komponen 

Beban Luar Usaha/Beban Lain-lain, atau biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk 

dalam penghitungan Rasio Gaji/Penjualan, Rasio Bunga/Penjualan, Rasio 

Sewa/Penjualan atau Rasio Penyusutan/Penjualan. Contohnya, biaya bunga yang 

dibebankan dalam Biaya Luar Usaha merupakan bagian dari rasio Biaya Luar 

Usaha/Penjualan (bl), bukan merupakan bagian dari Rasio Bungan/Penjualan. 
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8. Rasio Gaji/Penjualan (g) 

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan 

tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap 

Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

g = Jumlah biaya gaji x 100% 
 Penjualan 

 

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk 

membayar biaya tenaga kerja seperti seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau 

pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin 

tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga 

kerja yang lebih tinggi. Sebagai contoh, perusahaan dengan nilai g yang tinggi 

dapat berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

mengandalkan keahlian pekerjanya, misalnya perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa profesional. 

9. Rasio Bunga/Penjualan (b) 

Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap 

Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha 

(other expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

b = Jumlah beban bunga x 100% 
 Penjualan 

 

10. Rasio Sewa/Penjualan (s) 

Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti 

terhadap Penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut:  
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s = Jumlah beban sewa x 100% 
 Penjualan 

 

1. Rasio Penyusutan/Penjualan (py) 

Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan 

amortisasi terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung 

sebagai berikut: 

py = Jumlah beban penyusutan x 100% 
 Penjualan 

 

2. Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) 

Rasio input lainnya merupakan rasio antara total biaya – biaya yang dibebankan 

dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan 

beban luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Input lainnya/Penjualan 

dihitung sebagai berikut: 

x = Jumlah beban – beban lain x 100% 
 Penjualan 
 

 

Rasio aktivitas luar usaha 

3. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) 

Rasio Penghasilan Luar Usaha.Penjualan merupakan rasio antara total 

penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar 

Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut: 
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pl = Penghasilan dari luar usaha x 100% 
  Penjualan 

 

11. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) 

Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total biaya luar 

usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung 

sebagai berikut: 

bl = Beban luar usaha x 100% 
  Penjualan 

 

 

2.2.6. HUBUNGAN ANTAR RASIO 

Pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaa merupakan jumlah 

total input yang digunakan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh 

pengusaha yang bersangkutan. Apabila dirumuskan dalam suatu persamaan, maka: 

 Input Antara + Input Primer + Margin Perdagangan = Output 

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang 

digunakan habis dalam proses produksi. Input antara dalam suatu perusahaan dapat 

berupa penggunaan bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu, konsumsi energi, 

pemakaian barang – barang lain, sewa gedung, sewa mesin dan peralatan, pemanfaatan 

jasa – jasa serta input – input Antara lainnya.
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 Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor 

produksi (tenaga kerja dan kapital) dalam suatu kegiatan ekonomi. Input primer meliputi : 

· Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja. 

· Penyusutan barang modal.   

· Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga (hutang). 

 

Tabel 2.2 : Hubungan Antar Rasio 

Input Antara +  Input Primer +  Margin 
Perdagangan 

= Output 

Penggunaan 
bahan 

Sewa 

Penggunaan jasa-
jasa 

Lain-lain 

 Gaji dan upah 

+  Bunga 

 Penyusutan 

 

+ Laba usaha 

 

= Penjualan 

Perolehan BKP 
dan JKP 
(termasuk sewa) 

Biaya-biaya lain 
(termasuk 
pembelian non 
BKP/JKP) 

 Biaya gaji upah 

+ Biaya bunga 

 Biaya 
penyusutan 

 

+ Laba usaha 

 

= Penjualan 

Sumber: Surat edaran nomor SE-96/PJ/2009 

Penjualan perusahaan merupakan output perusahaan yang diukur dalam harga 

konsumen. Harga tersebut merupakan jumlah total input ditambah sejumlah laba yang 

diharapkan oleh pengusaha
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 Input – input Antara pada prinsipnya meliputi pemakaian Barang Kena Pajak (BKP) 

atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan/atau pemakaian barang dan jasa yang bukan BKP atau 

JKP. Dengan demikian, input antara yang merupakan BKP atau JKP dapat diukur dengan 

menggunakan nilai perolehan BKP atau JKP tersebut, dimana: 

 Nilai perolehan BKP atau JKP = 10 x Pajak Masukan 

Input Primer berupa penyusutan merupakan biaya atas modal berupa aktiva tetap. 

Namun demikian atas perolehan aktiva tetap tersebut juga terukur dalam nilai perolehan 

BKP atau JKP diatas. 

Apabila keseluruhan input dan output suatu perusahaan diukur dalam bentuk rasio 

terhadap nilai penjualan, hubungan antar rasio dapat dirumuskan dalam suatu persamaan 

sebagai berikut: 

 10pn + g + b + OPM + x = 100%....................................( I ) 

Dimana: 

· OPM = Operating Profit Margin 

· Pn  = Rasio PPN (Pajak Masukan/Penjualan) 

· g   = Rasio Gaji/Penjualan 

· b   = Rasio Bunga/Penjualan 

· x   = Rasio input lainnya 

Dengan asumsi bahwa: 

· biaya sewa dan pembelian barang modal sudah dikenakan PPN, sehingga 

rasio Sewa/Penjualan dan Penyusutan/Penjualan tidak dimasukkan dalam 

persamaan. 
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· Semua barang yang dibeli atau diproduksi terjual pada periode akuntansi 

yang sama (tidak ada persediaan). 

Karena OPM = PPM – (pl – bl), maka didapat persamaan kedua: 

 10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl) = 100%......................( II ) 

Dimana: 

· PPM = pretax profit margin 

· pl   = Rasio penghasilan luar usaha 

· bl   = Rasio luar biaya usaha 

Karena PPM – CTTOR = NPM, maka didapat pula persamaan ketiga: 

 10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) + CTTOR = 100%.....( III ) 

Dimana: 

· NPM = net profit margin 

· CTTOR = corporate tax to turnover ratio 

 

2.3.  AUDIT BERBASIS RISIKO 

Audit berbasis risiko merupakan audit yang dilakukan oleh auditor pada sebuah 

oraganisasi, ataupun dilakukan oleh auditor internal organisasi untuk menilai risiko yang 

akan atau sedang dihadapi oleh sebuah organisasi. Dalam hal ini organisasi yang 

dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai fungsi sebagai badan untuk 
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mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan pajak serta ketetapan-

ketetapan yang berkaitan dengan pajak. 

 DEFINISI AUDIT BERBASIS RISIKO 

Audit berbasis risiko merupakan metodologi yang memastikan bahwa manajemen 

risiko sudah dilakuakn sesuai dengan risk appetite yang dimiliki organisasi. Pendekatan 

audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko baik strategi, finansial, operasional, 

regulasi dan lainya yang dihadapi oleh organisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah adalah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk melayani 

masyarakat, dan untuk dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Mencapai tujuan 

tersebut diperlukan kerja keras dan tanggung jawab yang terjalin dengan baik diantara 

para pegawai instansi pemerintah tersebut, namun secara khusus ada beberapa orang yang 

biasa disebut sebagai auditor intern yang mempunyai tugas secara khusus untuk 

membantu instansi agar mencapai tujuan dari instansi tersebut. Pengertian risiko menurut 

Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) adalah suatu keadaan yang tidak menentu 

yang menyelimuti keadaan di masa depan. Risiko adalah ekspresi dan akibat dari suatu 

kejadian yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan 

(Treasury 2003,2). Atau menurut International Standar Organization (ISO), risiko adalah 

kombinasi yang paling memungkin antara kejadian dan akibatnya. 

2.3.2 PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO 

Secara garis besar, pendekatan evaluasi yang berbasis risiko (risk-based audit 

approach) ini memiliki 4 aspek utama, yaitu risiko itu sendiri (risks), pengendalian atau 
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kontrol (control), evaluasi pengendalian atau kontrol (control evaluation) dan 

evaluasi kekurangan dan kelemahan (weakness evaluation) (Noto 2004, 33). Keempat 

aspek inilah yang menjadi inti utama dari kegiatan audit berbasis risiko, dan harus 

dilewati tahap demi tahap. 

Evaluasi pengendalian (controls evaluation) dapat dilakukan dengan menggunakan 

tiga teknik audit, yaitu: 

1. Audit di sekitar komputer 

2. Audit dengan komputer 

3. Audit melalui komputer. 

Hal ini wajar dilakukan dikarenakan ketika jaman semakin modern sehingga 

pencatatan akuntansi tidak lagi menggunakan tulisan tangan manual dengan 

menggunakan buku, namun telah menggunakan sistem yang terintegrasi di komputer. 

Ketika telah diketahui tentang evaluasi pengendalian, maka diperlukan juga dilakukan 

pengelolaan risiko, pengelolaan risiko ini dilakukan dengan membangun pengendalian 

intern, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern merupakan proses untuk 

mengelola risiko. Risiko yang dikelola merupakan tanggung jawab semua pihak, salah 

satunya adalah auditor internal, tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab auditor 

intern adalah:  

1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi 

2. Mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut,
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. Mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi risiko 

4.  Menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan risiko  

 yang meliputi langkah-langkah pengoordinasian pelaksanaan   

 penanggulangan risiko 

5. Serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah   

 dibuatnya. 

Dalam melakukan audit atau pemeriksaan auditor akan berhadapan dengan 

kemungkinan hal-hal yang bisa menyebabkan pemeriksa tidak dapat menemukan 

kecurangan atapun potensi kerugian yang dihadapi, dikarenakan adanya upaya untuk 

menutupi kecurangan tersebut. 

Pendekatan audit audit berbasis risiko adalah metodologi yang mengurangi perhatian 

pada pengujian transaksi individual dan lebih berfokus atas sistem dan proses bagaimana 

manajemen mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan, serta berusaha untuk membantu 

manajemen mengatasi  (mengalihkan) hambatan yang dikarenakan faktor risiko dalam 

pengambilan keputusan. 
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Tabel 2.3 : Ciri Audit Berpeduli Risiko 

Audit Berpeduli Risiko 

Perhatian Audit lebih jauh lagi dititikberatkan pada penaksiran atas risiko (risk 
asessement). Auditor melakukan penaksiran risiko bukan hanya semata-mata 
untuk audit namun kelangsunagan dan perkembangan aktivitas dalam rangka 
pencapaian tujuan manajemen 

Auditor mencoba membuat skenario risiko di masa kini dan di masa depan yang 
akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam 
memberikan rekomendasi audit, lebih dititikberatkan pada pengelolaan risiko 
(risk management) selain pengelolaan pengendalian (mamagemant control). 

Dalam laporan audit, auditor lebih menitikberatkan [ada pengungkapan proses 
yang memilki risiko dibandingkan pengungkapan berfungsi ada atau tidaknya 
suatu pengendalian. 

Pendekatan proses auditnya berbasisi risiko (risk based audit). Audit berbasis 
risiko dilaksanakan atas dasar risiko-risiko dan melaporkan kepada pihak 
manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dapat dikelola dengna baik atau 
sebaliknya. Dalam hal ini proses ABR (Audit berbasis risiko) dilaksanakan 
untuk mengelompokan sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan 
“sesuatu yang logis” dan bukan kondisi aktual. Jika terdapat suatu risiko tetapi 
tidak termasuk di dalam proses yang dipetakan maka harus dipecahkan melalui 
proses yang baru. 

Sumber: Modul Pusdiklat pengawasan BPKP 

Berdasarkan tabel di atas maka, dapat dilihat bagaimana secara garis besar audit 

berbasis risiko dilakukan, dalam tabel dapat dilihat juga bagaimana tujuan dari audit 

berbasis risko. Dalam hal mengaitkan dengan risiko yang ada di dalam Direktorat Jenderal 

Pajak, berdsarkan SE/96, maka penulis melihat data yang dimiliki oleh penulis setelah 

melalui serangkaian proses pensortiran data, maka akan terlihat wajib pajak yang 

mempunyai profil risiko, dan akan dibedakan dengan wajib pajak yang lain berdasarkan

PENERAPAN ANALISIS..., Bayu Putra Ramadan, Ak.-IBS, 2011



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

44 
 

prosil risiko yang terlihat, sehingga dapat terlihat wajib pajak yang mempunyai risiko 

yang lebih besar, yang didahulukan untuk diperiksa.  

2.4. KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian yang dibuat oleh penulis secara singkat dapat digambarkan melalui 

kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pengertian Pajak 

Benchmarking pajak 
SE-96/PJ/2009 

Pengklasifikasian 
Lower Performerce 

Penentuan Profil 
risiko wajib pajak 

yang berda di Lower 
Performerce 

berdasarkan Audit 
Berbasis Risiko 

Rasio SE-96/PJ/2009 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  PEMILIHAN OBYEK PENELITIAN 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, memiliki objek penelitian dan ruang 

lingkup penelitian. Obyek penelitian yang dipilih yaitu jumlah populasi wajib pajak yang 

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 70101. KLU 70101 yaitu wajib 

pajak yang bergerak di sektor real estate yang dimiliki atau disewa, yang mencakup usaha 

pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki 

sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bukan 

tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003). KLU 70101 dipilih oleh penulis karena berdasarkan 

observasi peneliti KLU 70101 memiliki data yang dapat dibandingkan dengan hasil dari 

perhitungan benchmark yang telah dibuat sebagai dasar oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

serta dikarenakan  jumlah populasi wajib pajaknya yang dinilai cukup karena jumlah 

populasinya cukup besar wajib pajak. 

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Penelitian deskriptif (mendeskripsikan suatu fenomena) dimana 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta – 

fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi (Rianto, adi, 2004). Penjelasan lain 

tentang penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982:119). Penelitian deskriptif 
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memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, 

mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas 

universal (west,1982). Penelitian deskriptif peneliti tidak melakukan manipulasi variabel 

dan tidak menerapkan serta tidak menetapkan peristiwa yang mungkin terjadi, biasanya 

juga tidak menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. 

 

3.2 DATA YANG AKAN DIHIMPUN 

Data yang akan dihimpun oleh peneliti berisi data kuantitatif. Data kuantitafif 

biasanya terdiri dari angka-angka yang menjelaskan tentang suatu keadaan. Data seperti 

ini biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang, 

namun ada juga data kuantitatif murni yang keberadaannya sudah dalam bentuk 

kuantitatif (Burhan, bungin, 2005). Data kuantitatif yang akan dihimpun oleh peneliti 

dapat dianalisis dengan pendekatan ilmu statistika. Statisitik yang akan digunakanan 

dalam penghitungan data ini dapat menggunakan pendekatan statistik, pendekatan 

statistik yang digunakan meliputi statistik deskriptif, dan statistik deskriptif yang 

digunakan merupakan ststistik infersial. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Data laporan keuangan yang berdasarkan komponen di dalam SPT Tahunan wajib 

pajak tahun 2005-2007 dari Direktorat Jenderal Pajak. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Data merupakan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya dan 

didapat dari sumbernya. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian 
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yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, konsep data dapat 

disamakan dengan konsep fakta, konsep fakta menuju pada sebuah peristiwa yang tidak 

dapat dibawa pulang oleh peneliti (Burhan, bungin, 2009).  Data terbagi dalam dua jenis, 

yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilakukan oleh 

penulis dengan menggunakan sumber data ekstern, data ekstern yang digunakan adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain 

(Hermawan wasito,1993). Data sekunder dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu 

internal data, yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder. Umpama pada 

perusahaan, dapat berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, laporan hasil riset yang 

lalu dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah eksternal data, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber luar. Umpamanya data sensus dan data register, serta data yang 

diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan 

yang relevan dengan/dalam berbagai masalah (Marzuki, 1983). Data sekunder ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran terhadap literatur – 

literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data – data yang 

diperoleh penulis berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, buku, jurnal ilmiah, majalah atau 

koran dan juga melalui media elektronik berupa internet. 

3.4 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis menggunakan analisis statistik, 

analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis dilakukan 

terhadap data yang telah diolah penulis menjadi rasio, yaitu dengan membandingkan 

rasio tersebut dengan rasio standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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Statistik deskriptif adalah statsitik yang menggambarkan kegiatan berupa 

pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk 

tabel, grafik ataupun diagram, agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas 

mengenai suatu keadaan atau peristiwa (M.Subana dkk, 2000). Dalam hal ini penelitian 

dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui bagaimana rasio total benchmarking yang 

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah dilakukan perbandingan antara 

data yang telah diolah menjadi rasio. Rasio-rasio inilah yang nanti akan digunakan oleh 

penulis untuk mengkategorikan wajib pajak menjadi upper performerce dan lower 

performerce. Penulis menggunakan distribusi frekuensi untuk menditribusikan wajib 

pajak, distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut 

kemudian dipresentasikan (Burhan, bungin, 2009). Penulis menggunakan metode skoring 

untuk mendistribusikan frekuensi wajib pajak berdasarkan data rasio yang dimiliki oleh 

penulis. Metode skoring yang dilakukan oleh penulis terdiri dari skor kinerja dan skor 

intensitas. Skor kinerja memberikan deskripsi mengenai pembagian wajib pajak menjadi 

upper performerce dan lower performerce, skor kinerja ini didapat dari hasil 

perbandingan rasio-rasio. Penulis memberikan skor kinerja terhadap hasil perbandingan 

rasio-rasio menjadi:  di atas benchmark= 0, di bawah benchmark = 1. Penggunaan skor 

kinerja telah dapat mendistribusikan wajib pajak menjadi upper performerce dan lower 

performerce. Setelah menentukan wajib pajak menjadi dua kategori tersebut, penulis 

akan memfokuskan pada wajib pajak yang terdapat pada kategori lower performerce. 

Penulis menggunakan metode skoring ketika memfokuskan pada wajib pajak yang berada 

di lower performerce dengan menggunakan skor intensitas. Skor intensitas yang 

digunakan penulis dihitung berdasarkan persamaan yang didapat penulis dari konsep 
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perhitungan standar deviasi atau simpangan dimana pengertian standar deviasi 

adalah alat statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabilitas dalam suatu 

distribusi maupun variabilitas beberapa industri (Burhan Bungin, 2009). Standar deviasi 

juga digunakan untuk menjadi alat analisis frekuensi sebaran penyimpangan dari titik 

rata-rata, baik sebaran ke arah negatif maupun ke arah positif.  

3.4.1 Skor Kinerja. 

Skor kinerja adalah skor yang digunakan penulis dengan membandingkan rasio dari 

wajib pajak yang bersangkutan dengan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh 

direktorat jenderal pajak. Setelah dibandingkan antar rasio tersebut, maka penulis dapat 

memberikan pengukuran berdasarkan perbandingan tersebut. Dengan ketentuan, di atas 

benchmark= 0, di bawah benchmark = 1, konsep ini secara garis besar berlaku pada 

rasio-rasio pendapatan sementara dengan rasio biaya dan rasio input lainya agak sedikit 

berbeda, yaitu apabila nilai rasio biaya berada di atas benchmark = 1, sementara kalau di 

bawah benchmark = 0. Penulis menggunakan angka 0 dan 1 untuk merepresentasikan 

tingkat masalah, angka 1 menunjukan adanya masalah sementara angka 0 menunjukan 

tidak ada masalah. Skor kinerja ini berlaku untuk semua rasio, selanjutnya penulis akan 

menjumlahkan masing-masing skor kinerja rasio tersebut, untuk dapat membagi wajib 

pajak menjadi upper performece dan lower performerce. 

3.4.2. Pembagian Upper Performerce dan Lower Performerce. 

 Pembagian upper performerce dan lower performerce dilakukan dengan melihat 

hasil penjumlahan semua skor kinerja yang dirata-ratakan. Rata-rata yang digunakan 

merupakan hasil dari perhitungan dari penjumlahan skor kinerja total revenue dan skor 
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kinerja biaya. Hasil dari skor rata-rata adalah 5,44, angka ini menjelaskan bahwa 

wajib pajak akan berada pada upper performerce apabila memiliki jumlah skor kinerja di 

bawah rata-rata, namun menjadi lower performerce apabila apabila berada di atas rata-

rata, pembagian wajib pajak berdasarkan skor kinerja dapat di lihat di form lampiran. 

Skor kinerja secara garis besar disusun berdasarkan hasil perbandingan rasio wajib 

pajak dengan rasio DJP, namun skor kinerja pun dibagi berdasarkan rasio biaya dan rasio 

pendapatan, dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan upper dan lower performerce. 

Pada rasio pendapatan seorang wajib pajak akan memiliki skor kinerja 1 (bermasalah) 

apabila rasio wajib pajak tersebut di bawah rasio DJP, namun pada rasio biaya seorang 

wajib pajak akan mendapatkan skor kinerja 1 apabila rasio wajib pajak tersebut berada di 

atas rasio DJP. Selanjutnya akan dilakukan penjumlahan skor kinerja yang ada pada 

setiap rasio yang dimiliki oleh wajib pajak, sebagai contoh setiap wajib pajak memiliki 

14 rasio yang akan dibandingkan denga rasio DJP yang juga berjumlah 14, hasil yang 

akan terlihata dalah dari 14 rasio tersebut, bisa saja seorang wajib pajak memiliki skor 

kinerja 8, 5, atau 11, angka ini menjelaskan bahwa wajib pajak tersebut memiliki rasio 

yang berada di atas atau di bawah rasio DJP sebanyak 8, 5, atau 11 rasio. Setelah 

penjumlahan dilakukan, maka akan penulis akan mencari nilai rata-rata yang akan 

membagi wajib pajak tersebut menjadi upper dan lower performerce berdasarkan jumlah 

skor kinerja atau skor kinerja total, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.    

3.4.3. Skor Intensitas 

Skor Intensitas adalah skor yang digunakan penulis ketika akan mendeskripsikan 

resiko yang ada pada wajib pajak. Resiko yang terdapat pada wajib pajak berdasarkan 
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risk based audit merupakan resiko kepatuhan dalam membayar pajak. Resiko ini 

pada dasarnya melekat kepada semua wajib pajak, namun dikarenakan keterbatasan 

dalam memeriksa wajib pajak, yang berisko, maka skor intensitas ini dapat digunakan 

untuk mengelompokan wajib pajak yang memiliki risiko. Skor intensitas ini juga dapat 

digunakan untuk menentukan wajib pajak yang memiliki risiko terkecil hingga yang 

terbesar. Skor intensitas yang digunakan oleh penulis berdasarkan perbandingan rasio 

wajib pajak dengan rasio DJP. Skor intensitas di tampilkan dalam bentuk persentase yang 

merupakan hasil perhitungan dari perbandingan antara rasio wajib pajak dan rasio DJP. 

Perhitungan rasio tersebut dijelaskan dengan rumus: 

  Rasio wajib pajak – Rasio DJP 

    Rasio wajib pajak terkecil – Rasio DJP 

 Rumus di atas digunakan untuk membuat skor intensitas yang akan digunakan untuk 

melihat wajib pajak yang mempunyai risiko yang besar. Skor intensitas yang di hitung 

penulis mempunyai hasil berupa persentase. Semakin tinggi hasil persentase yang 

dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka semakin tinggi juga indikasi risiko yang dimiliki 

oleh wajib pajak tersebut. 

 Setelah risiko wajib pajak dapat di lihat, maka penentuan prioritas untuk dilakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak, akan difokuskan terhadap wajib pajak yang memiliki 

skor intensitas yang besar. Hasil perhitungan yang di dapat penulis menunjukan skor 

intensitas yang mempunyai interval dari 13% sampai yang paling tinggi 80%. Persentase 

merupakan cara yang lebih baik dalam mengintrepretasikan hasil perhitungan dengan 

skor intensitas. Skor intesitas pada dasarnya merupakan adaptasi dari rumus perhitungan 
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standar deviasi dalam statistika, hal ini di karenakan konsep dari skor intensitas 

adalah untuk melihat seberapa jauh seorang wajib pajak menyimpang dari standar yang 

telah ditetapkan oleh DJP. 

 

Cara penulis melakukan langkah-langkah dalam mengerjakan penelitian di jelaskan 

dalam gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Langkah-langkah penulisan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   OBYEK PENULISAN 

Penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, memiliki objek penulisan dan ruang 

lingkup penulisan. Obyek penulisan yang dipilih yaitu jumlah populasi wajib pajak yang 

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 70101. KLU 70101 yaitu wajib 

pajak yang bergerak di sektor real estate yang dimiliki atau disewa, yang mencakup usaha 

pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki 

sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bukan 

tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003).  

 

4.1.1 PROFIL OBJEK PENULISAN 

Objek penulisan yang akan diteliti oleh penulis merupakan salah satu KLU yang 

berada pada peraturan pemerintah. KLU 70101 merupakan sebuah kode yang 

menunjukan industri Real Estate, yang terdiri dari real estate yang disewa, yang 

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate yang 

dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, 

dan bukan tempat tinggal. Sehingga dapat disebut juga sebagai properti, pengertian 

properti menurut “common law” atau hukum anglo saxon dari Inggris adalah pemilikan 

atau hak milik sesuatu benda, atau segala benda yang dapat dimiliki (Bambang hery 
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Sutanto, www.indomedia.com). Real estate menurut American Institute of Real 

Estate Appraise (AIREA) mempunyai pengertian yang luas daripada sekedar perumahan. 

Real estate lebih ditekankan pada bentuk fisiknya, sedang kan real properti lebih ke arah 

sekumpulan hak untuk penggunanya. 

Perkembangan sektor industri real estate di sektor riil mengalami pertumbuhan 

cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pesatnya pertumbuhan real estate 

masih bertumpu pada satu wilayah saja khususnya wilayah perkotaan, atau kota-kota 

besar tertentu di Indonesia, namun pada tahun 2006 dan 2007, terjadi penurunan pada BI 

rate yang menyebabkan menyurutkan minat beli pada infestor untuk memilih berinvestasi 

pada bisnis properti. Pada kenyataanya terjadi peningkatan trend penjualan perumahan, 

apartemen, ruko, sehingga hal inilah yang sebenarnya melatar belakangi pertumbuhan 

industri real estate. Dengan adanya penjualan properti yang meningkat pastinya akan 

membawa dampak pada peningkatan pendapatan dari sebuah perusahaan real estate, 

sehingga untuk beberapa tahun ke depan dapat diproyeksikan keuntungan yang akan 

mereka peroleh akan juga semakin besar. Namun ditengah kondisi perekonomian yang 

belum stabil kondisi industri real estate daapt mengalami penurunan yang signifikan 

ketika perekonomian mengalami penurunan, sehingga faktor risiko yang cukup tinggi 

dimiliki oleh industri ini, hal ini disebabkan pembiayaan atau sumber dana utama sektor 

ini pada umumnya diperoleh melalui kredit perbankan, sementara sektor ini beroperasi 

dengan menggunakan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan. Meskipun tanah dan 

bangunan dapat digunakan untuk melunasi utang tetapi kativa tersebut tidak dapat 

dikonversikan kedalam kas dalam waktu singkat, sehingga banyak pengembang 
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(developer) tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. 

Disamping aktiva tetap,ketidakmampuan pengembang di dalam melunasi utang biasanya 

disebabkan oleh adanya penurunan tingkat penjualan. Terjadinya penurunan ini 

merupakan akibat dari adanya spekulasi tanah (mark-up tanah) yang membuat harga 

tanah menjadi mahal, sehingga menyebabkan tingginya harga jual rumah dan bangunan. 

Mahalnya harga jual rumah dan bangunan yang diikuti kecenderungan over supplied, 

menyebabkan tingkat penjualan jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian, dalam kenyataannya sektor ini cukup diminati oleh banyak kalangan 

pengusaha dan mendapat dukungan penuh dari perbankan yang menyediakan portofolio 

kreditnya untuk properti. Sehingga dapat dikatakan bahwa sector industry real estate pada 

masa itu mengalami perkembangan yang cukup pesat walaupun tidak adanya kepastian 

atau kestabilan dalam industry real estate. Risiko industri real estate yang mungkin 

timbul adalah:  

1. Risiko Keberadaan Tanah 

Risiko atas keberadaan tanah yang dikembangkan dapat disebabkan oleh : 

a. Kelangkaan tanah; 

b. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah dalam pengembangan perumahan 

masyarakat. 

2.  Risiko Gugatan hukum 

Dalam proses pembebasan tanah, kemungkinan akan timbul sanggahan 

sanggahan atas keabsahan hak atas tanah, antara lain disebabkan karena 

Indonesia menganut sistem negatif untuk sistem pendaftaran tanah. Untuk 
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mengurangi timbulnya sengketa tanah, dalam melakukan pembebasan tanah 

perusahaan subsektor industry Real Estate harus bertindak hati-hati dengan 

meneliti kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen tanah pada instansi yang 

berwenang serta wajib mengadakan pemeriksaan fisik tanah. 

3. Peraturan Pihak Terkait 

Industri Real Estate memiliki posisi yang strategis berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku bisnis serta keterkaitannya dengan 

masalah lingkungan dan politik sehingga menjadi obyek regulasi. Keberadaan 

dan perubahan dalam regulasi ini akan secara langsung mempengaruhi operasi 

industri ini. 

4. Risiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah 

Sebagaimana dalam industri lain, perusahaan memiliki risiko mengalami 

kerugian atas transaksi valuta asing (misal : pembelian peralatan untuk 

pembangunan dan bahan baku dalam valuta asing secara kredit) yang terjadi 

karena perubahan naiknya kurs valuta asing. 

5. Risiko Pemogokan atau kerusuhan (riot) 

Terjadinya pemogokan atau kerusuhan (riot) dapat terjadi antara lain karena 

ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima, kondisi 

perekonomian, atau kondisi politik yang tidak stabil. 

6. Risiko leverage (leverage risk) 

Risiko-risiko yang terkait pada kewajiban perusahaan karena pendanaan yang 

berasal dari luar perusahaan (external financing). 

7.  Risiko tidak tertagihnya piutang (accounts receivable risk)
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8. Risiko yang muncul karena rendahnya kolektibilitas piutang. Risiko ini terkait 

langsung pada subsektor industri Real Estate karena sistem penjualan pada 

subsektor industri Real Estate umumnya dilakukan secara kredit. Risiko Bencana 

Alam 

Terjadinya bencana alam dapat menyebabkan nilai wajar dari persediaan 

perusahaan mengalami penurunan. (Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Nomor : SE-02 /PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002) 

 
Melihat risiko diatas dapat dipaparkan bahwa industry ini sangat berkaitan dengan 

peraturan-peraturan yang ada serta kondisi ekonomi di suatu negara, bahkan dapat 

berpengaruh terhadap kondisi suatu ekonomi didaerah tempat industry ini berada, 

meskipun beberapa perusahaan dalm industry real estate ini dinaungi oleh pemerintah, 

akan tetapi tetap tidak dapat menghindari dari risiko-risiko diatas. 

4.2 ANALISIS DESKRIPTIF PENULISAN  

Analisis yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yang 

didapat oleh penulis merupakan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak yang 

merupakan rahasia, sehingga penulis tidak dapat memaparkan secara transparan ada 

beberapa informasi yang harus dihilangkan oleh penulis.  

4.2.1. BENCHMARKING  

Data sekunder yang didapat penulis merupakan data wajib pajak KLU 70101, yang 

merupakan industri real estate, penulis menggunakan data yang merupakan rasio yang 
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didapat dari metode benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak di dalam SE/96/PJ/2009,  

Rasio-rasio yang digunakan penulis dalam melakukan pengolahan data sekunder 

yang diperoleh penulis. Namun tidak semua rasio tersebut yang digunakan, sebagai 

contoh DPR (dividend payout ratio) tidak dapat digunakan oleh penulis dikarenakan 

penulis tidak dapat memperoleh data tersebut. Sementara tujuan penulis adalah melihat 

wajib pajak dengan mengolah data sekunder yang telah diolah oleh penulis agar dapat 

membentuk informasi yang dibutujkan oleh penulis. Data yang diolah penulis akan 

dimasukan ke dalam tabel dengan menggunakan tabulasi (proses pembeberan) maksud 

tabulasi adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka 

serta menghitungnya (Burhan Bungin,2009).  

4.2.2 PENGELOMPOKAN UPPER-LOWER PERFORMERCE WAJIB PAJAK 

Selain menggunakan tabulasi penulis juga menggunakan distribusi frekuensi 

untuk mengetahui ditribusi frekuensi pada data sekunder yang dimiliki oleh 

penulis. Distribusi frekuensi digunakan agar penulis dapat membagi data 

sekunder yang merupakan data wajib pajak menjadi upper performerce dan 

lower performerce. Pembagian data wajib pajak menjadi dua dikarenakan penulis 

ingin melihat wajib pajak yang berada pada upper performerce dan lower 

performerce,penulis dalam hal ini menggunakan skor kinerja yang dapat 

memberikan perwakilan kepada data sekunder yang dimiliki penulis, skor kinerja 

bertujuan untuk merangkum secara umum rasio-rasio yang ada pada setiap wajib 

pajak yang digunakan penulis untuk menentukan upper performerce dan lower 

performerce wajib pajak. Skor kinerja dapat menggambarkan kondisi sebuah
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wajib pajak. Dengan dilakukan perbandingan antara rasio wajib pajak yang terdapat 

di dalam data dibandingkan dengan rasio yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak, perbandingan antara dua rasio tersebut dapat membuat wajib pajak menjadi dua 

kategori seperti yang diinginkan penulis.  Data sekunder yang dimiliki penulis dalam 

penulisan ini secara keseleruhan berjumlah sembilan ratus tujuh puluh dua data, yang 

merepresentasikan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri real estate. Data 

yang dimiliki penulis merupakan data dari tahun 2007, alasan mengapa penulis tidak 

menggunakan data yang terbaru dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh 

penulis dalam kurun waktu penulisan dan juga dikarenakan kerahasiaan data tersebut, 

sehingga data tahun 2007 saja yang dapat dipaparkan oleh penulis. Data tahun 2007 yang 

digunakan oleh penulis terdiri dari laporan SPT wajib pajak yang bersangkutan di dalam 

industri real estate, data tersebut kemudian diolah oleh penulis menjadi informasi yang 

dibutuhkan oleh penulis. Informasi pertama yang dibutuhkan oleh penulis adalah 

informasi mengenai wajib pajak tersebut berada di upper performerce atau lower 

performerce. Upper dan lower performerce merupakan indikator yang diberikan penulis 

terhadap wajib pajak yang berada di dalam data tersebut, wajib pajak yang berada di 

dalam upper atau lower performerce ditentukan dengan membandingkan rasio keuangan 

yang ada di dalam data tersebut dengan benchmarking yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SE/96/PJ/2009. Perbandingan tersebut 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan analogi 

sederhana yang dapat mengintrepretasikan perbandingan antara nilai rasio yang dimiliki 

oleh wajib pajak dengan nilai rasio benchmarking, apabila rasio yang dimiliki wajib 

pajak berada di atas rasio benchmarking maka wajib pajak tersebut dapat dikatagorikan 
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sebagai lower performerce, dan berlaku sebaliknya. Rasio yang digunakan oleh 

penulis berjumlah 13 rasio, hal ini dikarenakan ketidaklengkapan data yang dimiliki 

penulis, namun dari 13 rasio tersebut sudah cukup mengintrepretasikan informasi yang 

dibutuhkan penulis. Masing-masing rasio wajib pajak dibandingkan dengan masing-

masing rasio benchmark, menghasilkan informasi sebagai berikut: 

1. Kelompok upper performerce berjumlah 368  

2. Kelompok lower performerce berjumlah 604 

 

 

Data di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram pie seperti: 

38%

62%

upper
lower

 

Gambar 4.1 

Gambar 4.1 di atas menunjukan pembagian wajib pajak antara upper performerce 

dan lower performerce, pembagian ini dilakukan dengan menggunakan pemberian skor 

kinerja yang didapat dari perbandingan rasio-rasio wajib pajak dengan rasio-rasio 

benchmark. Pemberian skor kinerja merupakan cara yang dipilih oleh penulis dalam 
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melakukan pembagian wajib pajak, hal ini dikarenakan penulis membandingkan 

beberapa rasio sehingga pada satu wajib pajak mempunyai rasio yang berada di lower 

performerce dan rasio yang lain berada di upper performerce hal ini yang membuat 

penulis memakai skor kinerja. Skor kinerja yang digunakan penulis merupakan 

penjumlahan dari skor kinerja individu yang telah diberikan penulis kepada masing-

masing wajib pajak di setiap rasio yang dimiliki wajib pajak tersebut. Pemberian skor 

kinerja, dapat mewakili nilai-nilai perbandingan wajib pajak terhadap benchmark pada 

setiap rasio sehingga membuat penentuan upper-lower performerce menjadi lebih mudah. 

Setelah menentukan upper-lower performerce maka penulis akan melanjutkan 

perhatianya pada kelompok lower performerce untuk melihat dan menentukan prioritas 

wajib pajak yang berada di lower performerce. Menentukan prioritas wajib pajak yang 

berada di lower performerce dimaksudkan untuk memilih wajib pajak yang memiliki 

tingkat risiko ketidakpatuhan yang tinggi yang diutamakan untuk dibina oleh Direktorat 

Jenderal Pajak.  

4.2.3. ANALISIS AUDIT BERBASIS RISIKO 

Audit berbasis risiko adalah sebuah proses untuk melihat hal yang paling penting di 

dalam sebuah organisasi, yang dapat menyebabkan risiko terhadap organisasi tersebut 

(Phil Griffiths, 2009). Audit berbasis risiko merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

risiko dan menaggulangi risiko tersebut. Risiko secara umum diartikan sebagai suatu 

kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan 

(pusdiklatwas BPKP,2007), risiko itupun terkait dengan tujuan sebuah organisasi. 

Auditor intern akan melakukan fungsinya untuk memperhatikan dan mnafsirkan segala 
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risiko yang ada pada sebuah organisasi. Pengendalian intern yang dilakukan oleh 

audit intern dapat disebut juga sebagai suatu proses untuk mengelola risiko. Oleh karena 

itu auditor harus dalam setiap penugasan audit harus peduli terhadap risiko-risiko 

tersebut. Berkaitan dengan risiko, tugas auditor intern mencakup: 

1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi 

2. Mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut 

3. Mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi risiko 

4. Menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan risiko yang 

meliputi langkah-langkah pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan 

risiko 

5. Serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuatnya. 

Auditor intern selain melakukan hal-hal diatas juga dimungkinkan untuk berhadapan 

dengan kemungkinan disajikanya pertanggungjawaban manajemen yang dengan sengaja 

disusun tidak benar untuk kepentingan pribadi anggota manajemen ataupun pihak-pihak 

yang berkepentingan.dengan berbagai motif yang melatarbelangkanginya, misalnya 

untuk menutupi penggelapan besar-besaran terhadap asset/kekayaan organisasi atau 

untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen. Perbedaan 

pendekatan audit berpeduli risiko dengan audit konvesional adalah pada metodologi yang 

digunakan dimana auditor mengurangi perhatian pada pengujian transaksi individual dan 

lebih berfokus pada pengujian atas system dan proses bagaimana manajemen mengatasi 

hambatan pencapaian tujuan, serta berusaha untuk membantu manajemen mengatasi 
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(mengalihkan) hambatan yang dikarenakan faktor risiko dalam pengambilan 

keputusan (pusdiklatwas BPKP,2007). Aspek-aspek yang perlu dipahami auditor dalam 

melakukan pendekatan audit berbasis risiko (ABR) adalah: 

1. Dalam menerapakan ABR, auditor perlu mengidentifikasi wilayah/area yang 

memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Wilayah/area 

yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan memerlukan pengujian yang lebih 

mendalam 

2. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil 

identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko 

rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit. 

Melihat dari aspek-aspek di atas maka dapat dilihat bahwa diperlukanya memusatkan 

perhatian dalam mengidentifikasi sebuah sumber risiko yang ada di dalam manajemen.  

Dalam memusatkan perhatian atau risiko pada wajib pajak yang lower performerce, 

penulis menggunakan skor intensitas, skor intensitas merupakan cara yang dipilih penulis 

dalam melakukan analisis terhadap wajib pajak yang berada di lower performerce dalam 

hal kaitanya dengan metodologi pemeriksaan audit berdasarkan risiko. Berdasarkan 

pengendalian intern dalam point-point yang dijelaskan diatas khususnya pada point dua 

di mana, dijelaskan mengenai penentuan besarnya risiko, risiko yang dijelaskan disini 

lebih menitikberatkan kepada kemungkinan tidak maksimalnya penerimaan pajak dari 

wajib pajak. Penulis memakai skor intensitas untuk mencari dan melihat wajib pajak 

yang telah berada pada lower performerce, agar dapat memberikan gambaran mengenai 
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wajib pajak yang berindikasi mempunyai risiko ketidakpatuhan dalam pembayaran 

pajak. Secara teori semua wajib pajak yang terdapat di lower performerce merupakan 

wajib pajak yang mempunyai risiko tidak patuh dalam membayar pajak, namun 

dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang 

menyebabkan tidak semua wajib pajak tersebut yang dapat diperiksa. Sehingga penulis 

menggunakan  Skor intensitas, menurut metode hanlon. Metode hanlon merupakan suatu 

teknik yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah dengan menggunakan 4 

kelompok criteria, yakni: 

· Besarnya masalah (magnitude). 

· Kegawatan masalah (emergency). 

· Kemudahan penaggulangan masalah (causability). 

· Faktor yang menentukan dapat tidaknya program dilaksanakan (PEARL 

faktor). PEARL faktor terdiri atas: Kesesuaian (Appropriateness), murah 

secara ekonomi (economic feasibility), dapat diterima (accepability), 

serta legalitas (legality).  

Metode hanlon dilakukan dengan memberikan scoring dengan skala tertentu, 

kemudian hasilnya dimasukan kedalam rumus atau formula untuk memperoleh hasil 

akhir. Makin tinggi nilainya semakin penting masalah yang bersangkutan. Dengan 

mengacu pada pendekatan metode hanlon penulis menggunakan skor intensitas untuk 

menunjukan seberapa besar simpangan rasio-rasio wajib pajak yang berada di lower 

performerce terhadap rasio-rasio benchmark. Setelah mendapatkan hasil dari skor 
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intensitas masing-masing wajib pajak, maka penulis membuat skor intensitas total 

yang merupakan penjumlahan dari skor intensitas individu yang penulis berikan terhadap 

masing-masing rasio wajib pajak. Skor intensitas yang diberikan penulis memiliki bobot 

yang sama antar rasio. Skor intensitas yang diberikan penulis selain berdasarkan metode 

hanlon juga menganut konsep standar deviasi, pengertian standar deviasi adalah alat 

statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabilitas dalam suatu distribusi 

maupun variabilitas beberapa industri (Burhan bungin, 2009). Standar deviasi juga 

digunakan untuk menjadi alat analisis frekuensi sebaran penyimpangan dari titik rata-

rata, baik sebaran ke arah negatif maupun ke arah positif. Skor intensitas yang digunakan 

penulis dalam melakukan penjelasan terhadap data yang ada mempunyai tujuan yang 

sama dari definisi standar deviasi tersebut, skor intensitas bertujuan untuk melihat 

seberapa besar simpangan yang dimiliki oleh data rasio wajib pajak terhadap rasio 

benchmark yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijelaskan wajib pajak yang mana yang 

mempunyai risiko yang paling besar sehingga menjadi prioritas untuk dapat dibina oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Penulis menganalogikan penggunaan skor intensitas dengan 

standar deviasi, serta menggambarkan penggunaan skor intensitas dengan gambar sebagai 

berikut:  

ο   ο 
 
ο  

ο 
  ο 
 

Gambar 4.2: Illustrasi Sebaran Wajib Pajak
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Gambar diatas menjelaskan konsep standar deviasi yang digunakan oleh penulis 

dalam melakukan penjelasan prioritas wajib pajak yang berada di lower performerce, dan 

juga merupakan dasar dari skor intensitas yang digunakan penulis dalam menjelaskan 

prioritas wajib pajak yang harus dibina. Garis tengah merupakan benchmark yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sementara titik-titik tersebut menjelaskan 

wajib pajak yang berada di atas benchmark atau di bawah  benchmark. Gambar 

penjelasan ini digunakan penulis terhadap perbandingan rasio  wajib pajak dengan rasio 

benchmark. Titik-titik yang berada di bawah benchmark merupakan wajib pajak yang 

berada dalam kategori lower performerce, namun wajib pajak tersebut tidak langsung 

menjadi wajib pajak yang dibina, karena pada kenyataanya wajib pajak yang berada di 

lower performerce lebih banyak dibandingkan dengan illustrasi gambar di atas, sehingga 

perlu dilakukanya penentuan prioritas wajib pajak yang diutamakan untuk dibina, dengan 

illustrasi di atas maka penulis menganalogikan dengan prinsip standar deviasi bahwa 

wajib pajak yang mempunyai jarak terjauh dari garis benchmark merupakan wajib pajak 

yang memiliki risiko yang besar terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajibanya serta 

yang memiliki risiko pengurangan pendapatan pajak. Selanjutnya penulis memfokuskan 

penjelasan terhadap wajib pajak dengan melihat skor intensitasnya Penulis melakukan 

analisa dan penjelasan terhadap skor intensitas dengan menggunakan tabel, seperti tabel 

berikut: 
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TABEL 4.1 : TABEL ANALISA SIMPANGAN WAJIB PAJAK 
Wajib Pajak Rasio Wajib 

Pajak 

Rasio DJP Skor Kinerja Skor Intensitas 

     

     

Sumber: Hasil olah penulis 

Penulis membagi data yang dimiliki penulis menjadi beberapa bagian tabel, hal ini 

dikarenakan data yang dimiliki terbatas dan bersifat rahasia, sehingga tidak dapat semua 

informasi dapat di paparkan oleh penulis. Data yang akan dianalisa dan dipaparkan 

penulis merupakan data wajib pajak yang berada di kategori lower performerce, akan 

tetapi penulis akan melihat dan memaparkan wajib pajak yang mempunyai risiko yang 

lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajibanya, 

serta untuk dapat melihat seberapa besar risiko pengurangan pendapatan pajak dari wajib 

pajak yang bersangkutan. Tabel yang dibuat penulis terdiri dari 3 tabel, yang berisikan 

data wajib pajak berdsarkan skor intensitas yang dimilkinya. Tabel pertama merupakan 

tabel yang berisikan data wajib pajak yang berada di  lower performerce yang paling 

mendekati dengan garis benchmark. Dalam tabel yang dibuat, penulis menggunakan rasio 

wajib pajak OPM (operating profit margin), alasan penulis menggunakan OPM di dalam 

tabel dikarenakan berdasarkan pengolahan dengan menggunakan analisa faktor. Tujuan 

dari analisa faktor adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

terhadap suatu kejadian dan menyeleksi faktor mana yang dominan. Hasil dari analisa 
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faktor menunjukan bahwa ada 5 variabel yang dominan terhadap kejadian yaitu 

OPM, PPM, CTTOR, NPM dan X. OPM yang  termasuk salah satu variabel yang bersifat 

dominan dipilih penulis untuk dijadikan sebagai indikator yang ada di dalam  tabel. Hasil 

dari analisa faktor  di tunjukan dengan gambar: 

Total Variance Explained

3,902 30,016 30,016 3,902 30,016 30,016 3,701 28,468 28,468
1,981 15,241 45,257 1,981 15,241 45,257 1,950 15,004 43,471
1,480 11,381 56,638 1,480 11,381 56,638 1,454 11,183 54,654
1,221 9,395 66,032 1,221 9,395 66,032 1,342 10,326 64,980
1,064 8,188 74,220 1,064 8,188 74,220 1,201 9,240 74,220
,961 7,391 81,611
,751 5,776 87,387
,643 4,944 92,331
,633 4,873 97,204
,261 2,007 99,211
,102 ,788 99,999

9,37E-005 ,001 100,000
4,06E-005 ,000 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 Gambar 4.3. Hasil Analisa Faktor  
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Gambar 4.1, menjelaskan mengenai 13 variabel yang merupakan rasio-rasio yang 

digunakan penulis dalam melakukan pemilihan variabel yang dapat digunakan di dalam 

tabel, variabel tersebut dilihat dari total initial eigenvalues, menunjukan variabel 2,3,4,5 

merupakan variabel yang memiliki nilai yang lebih dari 1, sehingga menunjukan bahwa 

variabel tersebut merupakan variabel yang dominan. Hasil ini di perjelas kembali dengan 

hasil olah matrix berdasarkan 13 variabel yang digunakan penulis. Seperti gambar di 

bawah: 

Component Matrixa

,382 -,329 -,454 ,253 -,182
,911 -,222 -,073 -,206 -,066
,931 -,255 ,084 -,095 ,140
,153 ,146 ,705 -,246 ,160
,926 -,275 ,001 -,068 ,123
,129 ,534 ,234 -,394 -,321
,203 ,318 ,436 ,427 -,375
,328 ,151 -,102 ,668 ,023
,025 ,065 ,287 ,378 -,315
,213 ,731 -,455 -,108 -,040
,263 ,308 ,273 ,314 ,715
,250 ,760 -,372 -,041 ,189

-,914 -,203 -,086 ,037 ,271

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

1 2 3 4 5
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
5 components extracted.a. 

 

Berdasarkan gambar di atas maka variabel yang dominan merupaka variabel yang 

nilainya berada di atas 0,5 namun hasil pengolah data menunjukan angka 0,9 sehingga 

variabel yang mempunyai hasil tersebut merupakan variabel yang dominan, yaitu : OPM, 

PPM,NPM, dan X. Namun akibat terbatasnya penulis dalam memaparkan data yang 
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dimiliki maka, penulis hanya akan memasukan salah satu variabel di dalam tabel 

yang akan dijelaskan oleh penulis,  Seperti tabel berikut: 

Wajib Pajak 
Rasio Wajib Pajak 

(OPM) 
Rasio DJP 

1 15.74% 19.18% 

2 11.72% 19.18% 

3 17.31% 19.18% 

4 8.24% 19.18% 

5 13.04% 19.18% 

 
TABEL 4.3 : WAJIB PAJAK dengan SKOR INTENSITAS TERKECIL 

Wajib Pajak Skor Kinerja Skor Intensitas 

1 8 18% 

2 9 25% 

3 11 27% 

4 8 28% 

5 10 30% 

Sumber:HasilOlahPenulis
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Tabel diatas merupakan tabel yang berisi rasio dari wajib pajak (OPM) dibandingkan 

dengan rasio DJP, dapat terlihat bahwa rasio wajib pajak 1 sebesar 15.74% berada di  

Wajib Pajak 
Rasio Wajib Pajak 

(OPM) 
Rasio DJP 

1 15.74% 19.18% 

2 11.72% 19.18% 

3 17.31% 19.18% 

4 8.24% 19.18% 

5 13.04% 19.18% 

 
TABEL 4.3 : WAJIB PAJAK dengan SKOR INTENSITAS TERKECIL 

Wajib Pajak Skor Kinerja Skor Intensitas 

1 8 18% 

2 9 25% 

3 11 27% 

4 8 28% 

5 10 30% 
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Tabel diatas merupakan tabel yang berisi rasio dari wajib pajak (OPM) dibandingkan 

dengan rasio DJP, dapat terlihat bahwa rasio wajib pajak 1 sebesar 15.74% berada di 

bawah benchmark yang sebesar 19.18%, sehingga membuat wajib pajak 1 mempunyai 

skor kinerja 8, skor kinerja disini merupakan skor kinerja total yang merupakan 

penjumlahan dari skor kinerja individu. Skor kinerja total menjelaskan seberapa banyak 

rasio wajib pajak yang telah dilanggar oleh wajib pajak. Saat ini wajib pajak 1 melanggar 

sebanyak 8 rasio, informasi mengenai rasio yang dilanggar oleh wajib pajak 1 akan 

terlihat di dalam lampiran. Skor intensitas wajib pajak 1 berjumlah 18% angka ini 

menunjukan bahwa intensitas atau simpangan yang dimiliki oleh rasio wajib pajak 1 

terhadap rasio benchmark, berjumlah sebesar 18%. Menunjukkan bahwa wajib pajak 1 

masih berada di bawah garis benchmark, namun mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh 

dari garis benchmark, namun tidak terlalu memiliki risiko yang tinggi. Berbeda dengan 

wajib pajak 5, yang memiliki rasio OPM sebesar 13.04%, yang berada di bawah rasio 

benchmark, sehingga memiliki skor kinerja total 10, wajib pajak 5 ternyata memiliki 

rasio yang berada di bawah rasio benchmark sebanyak 10 rasio, hal ini yang membuat 

wajib pajak 5, memiliki skor intensitas sebesar 30%, yang menunjukan simpangan 

sebesar 30% dari garis benchmark, namun resiko yang dimiliki oleh wajib pajak 5 masih 

belum dapat memiliki risiko yang besar. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tabel 

1 berisikan wajib pajak yang masih berada tidak terlalu jauh dari garis rasio benchmark.
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TABEL 4.4: Perbandingan Rasio Wajib Pajak dengan Rasio DJP 

Wajib Pajak 
Rasio Wajib Pajak 

(OPM) 
Rasio DJP 

1 1.54% 19.18% 

2 0.57% 19.18% 

3 0.14% 19.18% 

4 0.27% 19.18% 

5 0.12% 19.18% 

 
 

TABEL 4.5: WAJIB PAJAK dengan SKOR INTENSITAS TERBESAR 
Wajib Pajak Skor Kinerja Skor Intensitas 

1 6 76% 

2 6 77% 

3 6 78% 

4 6 79% 

5 6 80% 

Sumber: Hasil Olah Penulis 
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Tabel  di atas menunjukan wajib pajak yang berada di dalam kategori lower dan 

memiliki rasio (OPM) yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio dari DJP. Wajib pajak 

1 mempunyai rasio (OPM) sebesar 1.54% yang berada jauh di bawah rasio benchmark, 

hal ini menunjukan wajib pajak 1 memiliki tingkat risiko yang bisa mengakibatkan 

ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Skor kinerja yang dimilki oleh wajib 

pajak 1 sebesar 6, mengindikasikan bahwa wajib pajak 1 memiliki rasio keuangan yang 

berada di bawah benchmark sebanyak 6 rasio, walaupun jumlah skor kinerja total tidak 

banyak di bandingkan dengan wajib pajak yang berada di dalam tabel 1, tetapi tidak 

dengan skor intensitas total yang dimiliki oleh wajib pajak 1 di tabel 2. Wajib pajak 1 

mempunyai skor intensitas sebesar 76%, yang mengindikasikan bahwa wajib pajak 1 

memiliki simpangan sebesar 76% dari garis benchmark, hal ini dapat terjadi dikarenakan 

wajib pajak 1 pada tabel 2 memiliki nilai simpangan rasio individu yang lebih besar, 

walaupun jumlah skor kinerja hanya 6, namun hal ini tidak membuat wajib pajak 1 

memiliki kinerja yang baik. Skor intensitas pada wajib pajak 1 tabel 2 menunjukan bahwa 

wajib pajak 1, memiliki simpangan yang besar, baik dari skor intensitas individu, maupun 

skor intensitas total. Simpangan yang dimiliki oleh wajib pajak 1 dapat membuat wajib 

pajak ini memiliki risiko yang besar dalam memenuhi kewajibannya, hal ini dikarenakan 

wajib pajak 1 tidak dapat memenuhi standar rasio benchmark. Wajib pajak 5, juga 

memiliki nilai rasio (OPM) yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio benchmark yaitu 

sebesar 0.12% dimana rasio benchmark adalah 19.18%, hal ini menunjukan wajib pajak 5 

mempunyai masalah terhadap perolehan laba dan penjualannya. Skor kinerja wajib pajak 

5 menunjukan angka 6 yang berarti ada 6 rasio milik wajib pajak 5 berada di bawah 

benchmark. Apabila dilihat lebih cermat bukan hanya rasio OPM saja yang berada di
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bawah garis benchmark, ada 5 rasio lagi yang menunjukan bahwa wajib pajak 5 

berada di bawah benchmark, data dapat dilihat pada lampiran. Skor intensitas wajib pajak 

5, yaitu sebesar 80%, dalam data yang diolah penulis, nilai 80% merupakan nilai skor 

intensitas yang paling besar, hal ini menunjukan jauhnya wajib pajak 5 dan 1 dari garis 

batas benchmark, sehingga menunjukan pula besarnya risiko yang dimiliki oleh wajib 

pajak 1 dan 5, dikarenakan simpangan yang terlalu besar itu maka penulis melihat bahwa 

wajib pajak 1 sampai 5 merupakan wajib pajak yang berada di kategori lower 

performerce yang paling bawah atau yang paling jauh dari garis benchmark. Sehingga 

wajib pajak yang berada pada posisi ini merupakan wajib pajak yang perlu dilakukan 

pembinaan yang bersifat persuasif agar wajib pajak dapat meningkatkan kinerja usahanya 

dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.  

4.3. PENENTUAN PRIORITAS WAJIB PAJAK UNTUK DiBINA BERDASARKAN 

RISK BASED AUDIT  

Dalam studi kasus yang diamati oleh penulis, organisasi disini berarti adalah 

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya divisi yang menangani dan menjalankan tentang 

metode benchmarking terhadap wajib pajak. Walaupun yang melaksanakan audit intern 

bukan divisi tersebut melainkan divisi yang lain, namun risiko yang timbul dan akan 

diselesaikan adalah risiko yang berasal dari divisi yang menjalankan metode 

benchmarking. Mengacu pada aspek-aspek di atas, penulis telah mendeskripsikan 

mengenai risiko yang berada pada metode benchmarking yang mempunyai fokus 

terhadap KLU 70101, yang merupakan objek penulis, di mana penulis telah 

mendeskripsikan mengenai aspek 1 dalam penjelasan di atas yaitu: “mengidentifikasi
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wilayah/area yang memiliki risiko”. Identifikasi wilayah/area yang dilakukan penulis 

adalah membagi wajib pajak yang berada di KLU 70101 menjadi upper performerce dan 

lower performerce. Wilayah lower performerce merupakan fokus penulis terhadap risiko 

yang mungkin akan timbul, namun bukan berarti wajib pajak yang berada di upper 

performerce tidak memiliki risiko, akan tetapi risiko yang dmilikinya lebih kecil 

dibandingkan dengan risiko wajib pajak yang berada di lower performerce, disebutkan 

pula dalam penjelasan mengenai aspek yang dapat dipahami oleh auditor bahwa 

diperlukanya pengujian yang lebih mendalam. Pengujian yang lebih mendalam dapat 

auditor intern lakukan berdasarkan konsep kerja yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. 

Mengenai aspek yang kedua penulis, mengintrepretasikan aspek kedua dengan 

menggunakan skor intensitas, di mana skor tersebut menunjukan wajib pajak yang dinilai 

memiliki risiko yang paling besar diantara wajib pajak lainya dilihat dari perbandingan 

rasio milik wajib pajak tersebut dengan rasio dari Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan 

skor intensitas juga mengacu pada metode hanlon. Seperti yang telah dijelaskan dalam 

tabel 4.4 terlihat wajib pajak yang merupakan wajib pajak yang berada di lower 

performerce tetapi wajib pajak tersebut memiliki skor intensitas yang terbilang kecil di 

dalam kategori lower performerce, namun masih merupakan wajib pajak yang memiliki 

risiko yang besar, akan tetapi belum termasuk wajib pajak yang di prioritaskan untuk 

dibina. Pada tabel 4.5 terlihat wajib pajak yang memiliki skor intensitas yang besar, yang 

berarti wajib pajak tersebut memiliki risiko yang besar serta merupakan prioritas bagi 

Direktorat Jenderal Pajak untuk dibina secara intensif. Sehingga berdasarkan aspek 

diatas, maka sumber daya audit yang diperlukan dalam mengidentifikasi masalah ataupun
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risiko yang terjadi, menjadi lebih terpusat pada wajib pajak yang mempunyai risiko 

yang paling besar. 

4.3.1 RISIKO DALAM PELAKSANAAN RISK BASED AUDIT 

Selain aspek-aspek di atas auditor intern juga dituntut untuk melakukan analisis dan 

penaksiran risiko yang dihadapi, dalam melakukan analisis dan penaksiran risiko (risk 

assessment), auditor perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Risiko kegiatan dari auditi, yaitu risiko terjadinya suatu kejadian yang dapat 

memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko yang dimaksud 

adalah risiko tidak tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Cara manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko. 

3. Wilayah/area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen 

secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen. 

Manajemen diharapkan dapat bekerja sama dengan auditor intern dalam hal 

mengidentifikasi risiko yang mungkin akan timbul. Penulis melihat dari 3 hal di atas, 

risiko yang kemungkinan akan timbul dari bahasan yang di bahas oleh penulis adalah 

kemungkinan adanya risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang berada dalam kategori 

lower performerce serta wajib pajak yang memiliki skor intensitas yang paling besar. 

Serta risiko berkurangnya pendapatan pajak akibat banyaknya wajib pajak yang tidak 

patuh. Mengenai hal yang kedua, penulis melihat hal yang kedua tergantung bagaimana 

sistem atau hierarki pekerjaan yang berada di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Sistem
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yang dimaksud disini adalah divisi yang bertanggung jawab atas pembinaan wajib 

pajak yang mempunyai risiko yang besar, dapat berjalan dengan baik, serta dapat bekerja 

sama dengan auditor internal yang mempunyai tugas untuk mengidentifikasi risiko. 

Wilayah/area yang belum diidentifikasi oleh pihak manajemen, akan kemungkinan 

terjadi, apabila dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berwenang untuk mengatur 

tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sehingga wilayah kerja yang sedemikian besar 

belum dapat di atur secara sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masalah tersebut 

semakin bertambah buruk ketika sumber daya yang digunakan untuk mengatur dan 

mengatasi masalah-masalah yang ada, terbatas. Penulis menyadari bahwa ini adalah hal 

yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi risiko yang terdapat dalam KLU 70101, 

dan aspek-aspek serta hal-hal audit internal yang telah dijelaskan penulis dapat digunakan 

oleh orang-orang yang berwenang di dalam Direktorat Jenderal Pajak ketika melakukan 

identifikasi serta penilaian risiko yang berada di dalam KLU 70101, sehingga dapat  

menemukan dan membina wajib pajak yang tepat (yang memiliki risiko yang paling 

besar). Serta dapat mengalokasikan sumberdaya yang tepat terhadap risiko yang paling 

besar. Dengan harapan memaksimalkan pendapatan pajak bagi pemerintah.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian pada data wajib 

pajak yang telah dibandingkan dengan data DJP menunjukan bahwa pemisahan wajib 

pajak menjadi upper performerce dan lower performerce pada KLU 70101 tahun pajak 

2007, telah menunjukan wajib pajak yang berada di dalam kelompok lower performerce 

lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang berada di upper performerce. 

Penulis juga telah dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak yang berada di lower 

performerce, dengan skor intensitas yang besar menunjukan bahwa wajib pajak yang 

memiliki skor intensitas yang besar merupakan wajib pajak yang memiliki risiko yang 

besar. Oleh sebab itu diperlukanya pemeriksaan berdasarkan risk based audit terhadap 

proses implementasi dan penerapan benchmarking agar dapat memaksimalkan tujuan dari 

penggunaan benchmarking sebagai supporting tools Direktorat Jenderal Pajak. 

5.2 SARAN 

1. Penulis menyarankan sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dan pembahasan 

yang lebih dalam. Dalam pembahasan yang lebih dalam tersebut, penulis 

menyarankan untuk melakukan pemberian bobot yang berbeda setiap variabel dan 

dapat melihat implementasi dari negara lain yang menggunakan metode sejenis 
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2. Dalam penelitian selanjutnya, apabila menggunakan skor intesitas dan skor kinerja, 

sebaiknya dilakukan pendalaman terhadap kedua skor tersebut untuk menghindari 

kesalahan informasi apabila hanya focus pada salah satu skor tersebut. 

3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih memfokuskan pengimplementasian SE-

96/PJ/2009 khususnya dalam penggunaan benchmarking dalam maksud untuk 

menentukan wajib pajak yang perlu dibina berdasarkan profiling risk based audit 

sehingga dapat dengan tepat membantu wajib pajak yang bersangkutan sehingga 

penggunaan seumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih 

efektif dan efisien. 
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