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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengeluran pemerintah dan pembangunan . Administrasi perpajakan 

diperlukan untuk proses pengenaan dan pemungutan pajak . Penilaian 

keberhasilan penerimaan pajak perlu memperhatikan pencapaian sasaran 

administrasi perpajakan antara lain :peningkatan kepatuhan para pembayar pajak 

,pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan 

penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal (Nasucha, 2004) .  

Di dalam perkembangannya, perubahan perekonomian dan dunia bisnis akan 

banyak memengaruhi penerimaan negara yaitu melalui pajak yang dikenakan atas 

penghasilan Wajib Pajak yang umumnya adalah dunia usaha. Perusahaan 

mempunyai tujuan meningkatkan kinerja keuangannya dengan meningkatkan 

sebesar-besarnya laba perusahaan. Dalam konteks ini, pajak oleh dunia usaha 

cenderung dianggap beban atau biaya. Terkait dengan hal tersebut, pelaporan 

perpajakan didalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan 

gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi 

pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah 
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benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 

Tahun 2009 (UU No.16/2009 KUP) .  

Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2010 telah 

menggulirkan Reformasi Administrasi dengan tujuan tercapinya : (1) tingkat 

kepatuhan sukarela yang tingggi , (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi 

perpajakan yang tinggi , dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang 

tinggi.Reformasi Adminstrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan 

kinerja administrasi ,baik secara individu ,kelompok ,maupun kelembagaan agar 

lebih efisien ,ekonomi dan cepat (Nasucha ,2004) . 

Pandingan (2008) , menyatakan bahwa Modernisasi perpajakan yang 

dilakukan merupakan bagian dari grand design reformasi perpajakan (tax reform) 

secara komprehensif. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, 

bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan 

terhadap 3 (tiga) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar 

perpajakan, yaitu :  

1. Bidang Administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan  

2. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 

Perpajakan.  

3. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional .   

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia 

baik bagi Negara maju  maupun di Negara berkembang. Maka dari itu jika wajib 
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pajak tidak patuhmaka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan 

berkurang (Rahayu , 2010) . 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut 

sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu 

dalam penyampaian SPT meliputi :  

a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir;  

b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) 

Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan  

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat 

dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak 

berikutnya.  

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak.  
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3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut.  

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasikan dari 

kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 

kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan 

pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu 

kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan 

menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti tax evasion dan tax avoidance, 

yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (Rahayu 

, 2010) . 

Saat ini jumlah pekerja aktif mencapai hingga 110 juta jiwa, sementara yang 

memasukkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 8,5 juta atau 7,73 persen saja, dari 

sisi badan usaha juga seperti itu, jumlah badan usaha saat ini mencapai 12,9 juta 

jiwa, sementara yang memasukkan SPT hanya 466 ribu atau 3,6 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 

administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan 

hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Darussalam, 2012) . 
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Dalam melakukan kewajiban perpajakannya , dilakukan penyetoran pajak 

terutangnya terlebih dahulu baru melakukan pelaporan SPT  .sehingga wajib 

pajak yang melapor SPT sudah dipastikan bahwa dirinya sudah menyetor pajak 

terutang dan dinyatakan patuh. Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak juga 

ditunjukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi ,Sebagai gambaran tabel 

1.1 menunjukan tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan WP OP di 

KPP PRATMA CIMAHI . 

Tabel 1.1 

 Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan WP OP di KPP Pratama Cimahi 

NO 

Tahun 

Pajak 

SPT yang 

masuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

Terdaftar 

Rasio Kepatuhan 

Terhadap Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Terdaftar 

1 2010 69.384 149.411 46,43% 

2 2011 78.060 136.455 57,20% 

3 2012 75.653 121.859 62,20% 

Sumber : KPP Pratama Cimahi 2014 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa rasio  kepatuhan terhadap wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Cimahi mengalami peningkatan  .peningkatan 

tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat penyampaian SPT dari 

tahun ke tahun.   Hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak orang 
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pribadi dengan jumlah SPT yang masuk.Tetapi pada tahun 2011 jumlah wajib 

pajak terdaftar mengalami penurunan sebesar 136.455 sedangkan SPT yang 

masuk mengalami peingkatan sebesar 78.060 , hal ini dikarenakan kemungkinan 

banyak wajib pajak yang membuat NPWP untuk kredit atau pinjaman uang , 

menghindari pajak fiskal luar negeri dan adanya NPWP berganda. Setiap 

tahunnya jumlah wajib pajak orang pribadi semakin berkurang , pernyataan tsb 

dapat dilihat dari total wajib pajak orang pribadi yang ada pada Tabel 1.1 .Selain 

itu dari jumlah SPT yang masuk terlihat masih rendah . Karena untuk tahun 

berikutnya yaitu tahun 2012 terjadi penurunan SPT yang masuk sebesar 75.653. 

Hal ini dikarenakan kemungkinan semakin bagus sitem yang ada tidak menjamin 

tingkat pengembalian SPT wajib pajak, selain itu juga kemungkinan dikarenakan 

kesibukan wajib pajak itu sendiri, ketidaktahuan wajib pajak untuk melapor 

dikarenakan kurangnya sosialisasi petugas pajak.  

  Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dari tahun ke tahun semakin meningkat Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peranan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Cimahi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis , dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sbb : 

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cimahi 

. 

2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  pada KPP 

Pratama Cimahi . 

3. Bagaimanakah Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern  terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cimahi . 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

objek penelitian pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern  

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Cimahi . 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  pada 

KPP Pratama Cimahi . 
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3. Untuk mengetahui Peranan Penerpan  Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP 

Pratama Cimahi . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada KPP Pratama Cimahi . 

2. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan 

pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi  

3. Bagi Instansi  

Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

instansi tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Cimahi . 

4. Bagi Pihak Lain  

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian dibidang yang 

sama. 
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1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan survei pada suatu 

organisasi dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi 

kasus. metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Untuk menunjang analisis tersebut perlu didukung oleh data, baik data primer 

maupun data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1.  Data primer, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan (field 

research) yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan 

penelitian terhadap objek yang dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas perusahaan yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu tanya jawab dengan pihak berwenang untuk mendapatkan gambaran 

secara umum mengenai masalah khusus yang diteliti. 

c. Kuesioner 
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Yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang 

disampaikan kepada pihak yang berwenang di perusahaan. 

2.  Data sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) 

yaitu pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan-bahan dan 

membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan seperti buku-buku, 

literatur-literatur, majalah-majalah, jurnal maupun makalah yang berkaitan 

dan mendukung secara teoritis dalam penyusunan skripsi ini. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini , maka penulis akan melakukan penelitian pada KPP Pratama 

Kota Cimahi Jl. Amir Mahmud No.574 . Adapun waktu penelitiannya dilakukan pada 

bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang. 

 

 

 

 


