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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara digunakan untuk mebiayai 

pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang 

dihimpun dari rakyat atau dari pemerintah.Untuk itu Pemerintah melauli Direktorat 

Jendral Pajak berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan Negara dari 

sektor Pajak. Bergbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak salah satunya 

melalui Reformasi di bidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan 

memanfaatkan teknologi Informasi, yang tujuan dari Reformasi ini yaitu untuk 

meningkatkan kepercayaan wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan, dan 

meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus. 

Seperti yang telah disampaikan diatas, dalam menghimpun penerimaan dari 

sektor pajak, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat 

Jendral Pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai 

administrasi pajak yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib 

pajak sehingga penerimaan Negara pun akan meningkat. 

   Berikut ini adalah Tabel penerimaan pajak nasional tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011: 
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Tabel 1.1 

Penerimaan pajak Nasional 

(Dalam Triliun rupiah) 

Tahun 
PPh 

nonmigas

PPN & 

PPnBM

PBB & 

BPHTB 

Pajak 

Lainnya 

PPh 

Migas 
Jumlah Rasio 

2007 194.43 154.53 29.68 2.74 44.00 425.37 14.6 % 

2008 250.48 209.65 30.93 3.03 77.02 571.11 19.6 % 

2009 267.67 193.07 30.73 3.12 50.04 544.53 18.8 % 

2010 298.17 230.60 28.58 3.97 58.87 620.20 21.4 % 

2011 358.03 277.80 29.89 3.93 73.10 742.74 25.6% 

Sumber : Data Penerimaan DJP ( Diolah Kembali) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Negara pada 

umumnya meningkat. 

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu di ingatkan beberapa 

sasaran administrasi perpajakan, (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, 

dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan 

penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran efektifitas 

administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya 

jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya 

dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor 

perpajakan (Mardiasmo, 2011:294).

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan 

wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 
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terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi 

penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya 

menghindarkan Pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan 

berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. 

Berikut ini adalah tabel jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT 

Tahunan di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2011. 

Tabel 1.2 
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan yang Menyampaikan SPT 

Masa dan Tahunan di Indonesia 

Tahun Wajib pajak terdaftar 
Wajib pajak yang 

menyampaikan SPT 
Masa dan Tahunan 

Tingkat 
Kepatuhan  

( % ) 
2007 5.037.828 3.473.502 68.95% 
2008 7.630.628 4.783.915 62.69% 
2009 10.289.590 6.111.727 59.40% 
2010 14.101.933 7.784.825 55.20% 
2011 17.943.118 8.972.597 50.01% 

Sumber : Data Penerimaan DJP 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah wajib 

pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak 

yang menyampaikan SPT Tahunan. 

Dalam penelitian ini kami menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib pajak PPN karena berbagai perubahan dalam 

UU tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek 

yang terkait erat dengan dimensi modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan 

PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) 
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tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum 

banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai 

objek penelitian. 

Alasan berikutnya adalah, meskipun besaran penerimaannya belum sebesar 

PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 

dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini 

kurang lebih 30% dari total penerimaan Negara dari pajak. 

Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,73 triliun, jika 

dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN 

mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 

2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN 

mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik. Kurang 

tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor 

PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau 

yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (Underground Economy), sehingga 

penerimaan PPN tidak mencapai target. (Romulus Manurung, 2002:22) menemukan 

bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP yang bukan pembayar 

pajak. 

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang 

menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik 
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kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (Change 

Program), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus 

diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek 

perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan 

tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur 

pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan 

sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia 

dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan 

pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi 

harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Georgios Generalis,2000). Kegagalan 

merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. 

Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan. 

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah  

merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah 

pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra 

yang baik di masyarakat. 
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Menurut (Sri Rahayu, 2009:129), program reformasi administrasi perpajakan 

diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki 

ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak 

lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap 

wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk 

menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga 

mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-

SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan 

mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan pelaksanaan good governance. 

Berdasarkan semua data dan uraian diatas menunjukan bahwa Modernisasi 

aministrasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak belum optimal, 

terlihat pada Tabel 1.2 bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan 

SPT dan presentase penyampaian SPT tiap tahun makin menurun. Itu semua terjadi 

karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang caranya untuk membayar pajak 

dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan ketentuan yang berlaku didalam 

melaksanakan tugas wajib pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, dan atau 

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian 

apakah hal seperti diatas terjadi juga pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees 

Bandung. 
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Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, untuk itu penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI 

PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA 

PAJAK (Survei terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung)” 

1.2      Identifikasi Masalah 

Menurut apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang  penelitian di atas, 

maka masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah  Apakah modernisasi 

sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha 

Kena Pajak pada KPP Pratama Karees. 

1.3 TujuanPenelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan 

terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Karees. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain : 
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a. BagiPeneliti 

Untuk menambah pengetahuan tentang modernisasi sistem administrasi 

perpajakan di kantor pelayanan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat 

kepatuhan pengusaha kena pajak. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak 

atas modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. 

c. Bagi Kalangan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya 

wawasan bagi kalangan akademik mengenai modernisasi sistem 

administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena 

pajak. 

1.5 Lokasi danWaktuPenelitian 

Penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Pajak Pemeriksaan 

Pratama Karees di Jl. H. Ibrahim Adjie ( Kiara Condong ) No. 372  Bandung. Adapun 

penelitian ini dilakukan pada November 2013 sampai dengan selesainya skripsi ini.
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