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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memegang peranan 

penting dalam pembangunan. Terlebih di era reformasi ini masalah pajak 

menjadi sorotan utama berbagai kalangan.  Pengelolaan pajak yang baik akan 

mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak. 

Sebaliknya, jika pengelolaan pajak tidak dilaksanakan dengan baik maka 

akan menurunkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam 

menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.  

Topik-topik seperti peranan pajak bagi negara dan masyarakat, jenis 

pajak, proses pemungutan, dasar hukum serta kebijaksanaan pemerintah di 

bidang perpajakan perlu diketahui dan dipahami dengan baik. Adanya 

pemahaman yang baik tersebut akan mendorong tumbuhnya sektor pajak 

sebagai salah satu sumber pendapatan negara.  

Mata kuliah Administrasi Perpajakan mencoba menjelaskan perpajakan 

sebagai sebuah disiplin ilmu. Pembahasan perpajakan pada mata kuliah ini 

lebih menekankan pada fungsi pajak sebagai sebuah sumber pembiayaan 

pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Mata kuliah ini berisi 9 modul. 

Di tiap-tiap modul selain terdapat pembahasan berupa konsep dan teori, juga 

disajikan rangkuman, latihan dan tes formatif.  Dengan berbagai kelengkapan 

yang ada pada tiap-tiap modul akan mempermudah Anda memahami mata 

kuliah Administrasi Perpajakan ini.  

Dalam Modul 1, Anda diajak memahami beberapa pengertian dasar, 

konsep atau terminonologi yang berkaitan dengan pajak, administrasi pajak, 

fungsi dan syarat pemungutan pajak. Kemudian dalam Modul 2 akan 

diuraikan tentang pengertian dan kedudukan hukum pajak. Diuraikan juga 

mengenai teori dan asas pemungutan pajak agar Anda makin memahami 

tentang berbagai asas yang melandasi pelaksanaan pemungutan pajak.  Pada 

Modul 3, terkait dengan pengenaan dan tarif pajak yang dibebankan kepada 

wajib pajak, maka Anda akan dikenalkan kepada berbagai perbedaan tarif 

yang tujuannya agar tercipta keadilan dalam pemungutan pajak ini. 

Kemudian Anda akan diajak untuk mengidentifikasi berbagai jenis 

perlawanan pajak yang sering terjadi.  

Berikutnya dalam Modul 4 akan dibahas tentang organisasi dan struktur 

perpajakan di Indonesia, dan reformasi pengadministrasian perpajakan di 

Indonesia.  
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Kemudian pada Modul 5, akan dibahas tentang beberapa jenis pajak 

yang sudah akrab sehari-hari dengan Anda, misalnya Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Kedua jenis pajak yang dikelola oleh daerah ini dibahas berikut 

cara penghitungannya sehingga dapat Anda anda aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan dibahas juga pada modul ini tentang 

beragam pajak daerah termasuk pajak daerah di Daerah Khusus Ibukota 

(DKI) Jakarta.  Di dalam Modul 6 akan dibahas mengenai pajak penghasilan 

dan pajak internasional. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak menjadi sangat 

penting untuk diketahui mengingat sistem self assessment yang digunakan 

dalam penerapan pajak ini. Dengan demikian diharapkan adanya keadilan 

serta kemudahan bagi wajib pajak. Berikutnya di dalam Modul 7 akan 

disajikan pada Anda tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

Barang Mewah, Bea Meterai, dan Bea dan Cukai yang juga sudah sering kita 

jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis-jenis pajak tidak langsung ini 

perlu kita ketahui sebab semuanya dibebankan pada pihak lain yaitu 

konsumen. Selain itu melalui Modul 8 pada mata kuliah ini akan dibahas  

Penyusutan, Amortisasi, dan Revaluasi dalam bidang perpajakan. 

Pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui tujuan penyusutan dan 

amortisasi yakni mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva 

tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya 

dalam mengh itung laba neto. Dan terakhir, melalui Modul 9, berkaitan 

dengan hak dan kewajiban bagi Wajib pajak dan Fiskus, serta sanksi-sanksi  

bagi Wajib Pajak dan Fiskus yang melanggar peraturan, diharapkan nantinya 

Anda semakin memahami bahwa pembayaran pajak bukan hanya merupakan 

kewajiban warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara 

untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan.   

Setelah mempelajari mata kuliah Administrasi Perpajakan,  secara umum 

Anda diharapkan dapat memahami kerangka konseptual mengenai pajak, 

administrasi perpajakan, tarif serta jenis pajak daerah dan pajak pusat, 

pengorganisasian perpajakan di Indonesia, serta berbagai kewajiban wajib 

pajak dan fiskus pajak.  

 

 Selamat belajar! 
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Kompetensi Umum  Mata Kuliah Administrasi  Perpajakan 
Mahasiswa Mampu Memahami Secara Konseptual Tentang 

Pajak dan Administrasi Perpajakan 

Modul 1 
Pengertian Pajak, Administrasi 

Pajak, Fungsi dan Syarat 
Pemungutan Pajak 

 

 

Modul 2 
Ruang Lingkup 

Perpajakan 

Modul 3 
Penggolongan, Pengenaan,  

dan Tarif Pajak 

Modul 4 
Good Corporate  

dalam Perpajakan 

Modul 5 
PBB, BPHTB, 

dan Pajak Daerah 

Modul 6 
Pajak Penghasilan 

dan Pajak 
Internasional 

 

Modul 7 
PPN dan PPNBM, Bea 

Meterai, dan Kepabeanan 
dan Cukai 

 

 

Modul 8 
Penyusutan, Amortisasi, dan Revaluasi dalam 

Perpajakan 

 

Modul 9 
Hak dan Kewajiban  Wajib Pajak, Sanksi bagi  Wajib 

Pajak dan Fiskus yang Melanggar 
 

 

 

 


