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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan merupakan 

salah satu sumber utama penerimaan pemerintah di beberapa negara pada 

umumnya, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat 

dilaksanakan. Di Indonesia, penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar 

peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. 

Kondisi itu terjadi pada awal dekade tahun 1980 ketika harga minyak bumi pada 

pasar internasional mengalami fluktuasi dalam kurun waktu relatif panjang dan 

menyebabkan Negara Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan penerimaan 

negara dari minyak bumi dan gas alam (migas) untuk kesinambungannya 

sehingga pemerintah segera mengambil kebijakan dengan melakukan reposisi 

andalan bagi penerimaan negara yakni dari sektor migas ke sektor perpajakan. 

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan 

ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan 

pajak menjadi alasan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program perubahan 

(change program) yaitu Reformasi Administrasi Perpajakan yang berupa 

penyempurnaan terhadap sistem perpajakan. Administrasi perpajakan diperlukan 

untuk proses pengenaan dan pemungutan pajak. Namun Administrasi Perpajakan 

di banyak negara, khususnya di Indonesia tidak berfungsi secara optimal. 
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Pada dasarnya untuk mengerti reformasi yang terjadi pada administrasi 

perpajakan membutuhkan suatu pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Banyak 

masalah yang timbul yang menjadikan suatu sistem perpajakan di suatu negara 

begitu rumit. Sebenarnya yang seringkali menjadi masalah di dalam administrasi 

perpajakan adalah para pegawai pajak atau fiskus itu sendiri. Masalah sumber 

daya manusia yang kurang memiliki integritas, ketidakprofesioanalan (korupsi), 

dan tidak memiliki strategi yang briliyan untuk memperbaiki administrasi 

perpajakan atas keluhan wajib pajak (Wahyu Agung Priyadi, 2012). 

Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi 

penerimaan melalui upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan (tax 

policy and administrasion reform). Upaya perbaikan sistem dan administrasi 

perpajakan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan: (1) reformasi di bidang 

administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) 

reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Reformasi administrasi 

perpajakan harus dilaksanakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari 

administrasi perpajakan. Untuk itu, reformasi harus memperbaiki pelayanan, 

penegakan hukum (law enforcement), dan perbaikan pelaksanaan kode etik itu 

sendiri.  

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa 

konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur 

organisasi maupun paradigma pelayanan kepada wajib pajak. Struktur organisasi 

baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (span of control), Modernisasi ini 

juga dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan guna meningkatkan 
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kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan 

melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga membenahi baik 

menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin, maupun mental fiskus. 

Sistem administrasi perpajakan modern merangkul kemajuan teknologi 

terbaru dengan berbagai modul otomasi kantor yang diharapkan meningkatkan 

mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas. Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan 

sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak adalah simplicity, 

dimana alur pekerjaan lebih sederhana dan certainity yaitu terdapat kepastian 

dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga 

menekankan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat 

mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi kepuasan 

kerja dan kineja fiskus (pegawai pajak) dalam peningkatan penerimaan pajak. 

Berikut ini adalah Tabel penerimaan pajak nasional tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2012 (dalam milyar rupiah): 
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Tabel 1.1 

Tabel Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2009 - 2012 

URAIAN 2009 2010 2011 2012 

BPHTB 6,464.50 8,026.40 0 0 

PPh Migas 50,043.70 58,872.70 65,230.70 58,665.80 

PPh Non Migas 267,571.30 298,172.80 366,746.30 454,168.70 

PPNdan PPnBM 193,067.50 230,604.90 298,441.40 350,342.20 

PBB 24,270.20 28,580.60 29,057.80 35,646.90 

Cukai 56,718.50 66,165.90 68,075.30 72,443.10 

Pajak Lain 3,116.00 3,968.80 4,193.80 5,632.00 

Jumlah 601,251.70 694,392.10 831,745.30 976,898.70 

*Sumber: situs Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor 

pajak dalam negeri pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada umumnya 

mengalami peningkatan,  jumlah penerimaan pada sektor pajak pada tahun 2009 

sampai tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 93.140,4 milyar, kemudian dari tahun 

2011 sampai tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 137.353,2 milyar, dan dari tahun 

2012 sampai tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 145.153,4 milyar. Hal itu 

menunjukan betapa pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan negara 

sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 

segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern 

yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP 

diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level 

kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Unit vertikal DJP 

http://www.pajak.go.id/
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dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar 

(LTO - Large Taxpayers Office), KPP Madya (MTO - Medium Taxpayers Office), 

dan KPP Pratama (STO - Small Taxpayers Office). Dengan pembagian seperti ini, 

diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak pun dapat disesuaikan 

dengan karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh 

dapat lebih optimal. 

Reformasi administrasi perpajakan modern diharapkan meliputi 

pembenahan administrasi dan kinerja pegawai perpajakan, kenyataannya bahwa 

sebelum reformasi perpajakan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai 

belum optimal. Sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini 

merupakan sumber keluhan wajib pajak dan menjadi sumber yang menimbulkan 

citra negatif pada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menerapkan reformasi 

administrasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan kepuasan kerja fiskus 

(pegawai pajak) dengan didasari kinerja yang baik akan semakin meningkat.  

Bertitik tolak dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di 

wilayah Kota Bandung dan menuliskan hasil penelitian tersebut pada sebuah 

skripsi, dengan judul:  

“PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

TERHADAP KEPUASAN KERJA FISKUS (PEGAWAI PAJAK) PADA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung. 

2. Bagaimana Kepuasan Kerja Fiskus (Pegawai Pajak) pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap 

Kepuasan Kerja Fiskus (pegawai pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cibeunying Kota Bandung. 

 

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam 

mengenai pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepuasan 

Kerja Fiskus (Pegawai Pajak). 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan. 

2. Kepuasan Kerja Fiskus. 

3. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepuasan Kerja 

Fiskus. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

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

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain : 

a. Bagi Dirjen Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat 

berguna bagi bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar program–

program atau kebijakan–kebijakan pajak yang akan datang dapat berjalan 

lebih baik lagi. 

b. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan tentang modernisasi administrasi 

perpajakan di kantor pelayanan pajak serta pengaruhnya terhadap kepuasan 

kerja fiskus. 

c. Bagi Kalangan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya 

wawasan baru kalangan akademik modernisasi administrasi perpajakan 

terhadap kepuasan kerja fiskus. 

d. Bagi Pihak KPP Pratama Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar pelaksanaan 

mengenai modernisasi administrasi perpajakan bisa semakin baik dan 

maksimal. 
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1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun 

skripsi ini, Penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Kota Bandung, yang 

dilaksanakan pada bulan desember tahun 2014 sampai dengan bulan januari tahun 

2015. 
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