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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar sekitar 

78% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. 

Tetapi hasil tersebut belum merupakan hasil yang maksimal karena hanya 

sebagian dari pengumpulan yang terkumpul. Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2012 

hanya mencapai sebesar Rp. 980 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target 

sebesar Rp. 1.016 triliun. Menurut Hatta Rajasa (2011) selama ini, Direktorat 

Jenderal Pajak belum sekali pun berhasil mencapai target penerimaan pajak dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masih banyak sekali area 

peraturan yang tidak transparan dan membingungkan sehingga kerap disebut 

sebagai area abu-abu di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu Hatta Rajasa 

mengatakan peningkatan penerimaan pajak itu juga harus dilakukan dengan 

menekankan agar instrumen pajak yang digunakan tetap berkeadilan. Dalam 

usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. 

Ekstensifikasi ditempuh untuk meningkatkan data jumlah wajib pajak. 

Kegiatan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari 

wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Mengingat ekonomi 
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Indonesia yang saat ini tengah tumbuh dengan baik sehingga ekstensifikasi dan 

intensifikasi wajib pajak diharapkan akan menstimulasi tingkat penerimaan pajak 

dengan lebih baik ditambah adanya pengetatan pengelolaan baik dari aparatur 

pajak maupun wajib pajaknya untuk taat dan patuh terhadap peraturan 

pembayaran kewajibannya tersebut. 

Masalah lain yang menyebabkan target pajak belum tercapai salah 

satunya karena wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan usaha tidak membayar 

pajak sepenuhnya. Ditambah sebagian wajib pajak badan usaha juga tidak 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) nya dengan benar karena melakukan 

praktik tax evasion. Tax Evasion in general refers to illegal practices to escape 

from taxation, (Siehl, 2010). 

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 

kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan 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, 

(Nasucha, 2005). 

Berdasarkan artikel “Kompleksitas Kepatuhan Pajak” yang ditulis oleh 

Surya Manurung pegawai DJP pada tanggal 20 Februari 2013 menyatakan bahwa 

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat 

rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus 
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Martowardojo mengatakan bahwa Orang Pribadi yang seharusnya membayar 

pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai 

wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat 

Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio 

SPT sekitas 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, 

yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan membayar 

pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu 

badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. 

Ada pula dengan ditambah kasus-kasus yang mencerminkan 

ketidakpatuhan pajak. Kasus ketidakpatuhan pajak misalnya juni 2013, Direktorat 

Jenderal Pajak menemukan kasus perpajakan yang kental dengan nuansa korupsi, 

yakni kasus PT Asian Agri Group, (okezone.com). Perusahaan yang dimiliki oleh 

Sukanto Tanoto ini tengah dituntut oleh Direktorat Jenderal Perpajakan terkait 

dugaan penggelapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SKPKB 

(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan) dengan jumlah total senilai Rp. 1,829 triliun. Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) tersebut diterbitkan lantaran perusahaan yang bergerak di 

bidang agri bisnis ini terbukti telah bersalah dalam memberikan data PPh Badan 

selama empat tahun berturut-turut (2002-2005) terhadap 14 anak perusahaannya. 

Selain harus melunasi kekurangan pembayaran pajaknya, PT Asian Agri Group 

juga harus membayar denda sebesar dua kali lipat pajak terutang, yakni senilai 

Rp. 2,52 triliun. 
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Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di 

Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. 

Tax reform di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan 

perpajakan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Dalam official assessment 

system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa 

pemerintah, sedangkan dalam self assessment system wajib pajak diberi 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor 

dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. 

Sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan seperti yang terutang dalam Surat Pemberitahuan 

(SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan self 

assessment system dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan yang terpenting 

adalah pemahaman dari Undang-Undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya 

belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib 

pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan 

kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai 

warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment 

system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti 

terjadinya tax evasion atau juga keengganan wajib pajak untuk membayar 

kewajiban pajaknya yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya 

sosialisasi pemerintah hingga keengganan wajib pajak yang lebih merasa tidak 

memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas 

umum. 
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Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya 

diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan 

menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Nampak jelas 

disini bahwa self assessment system wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek 

bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, 

pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Pemeriksaan Pajak merupakan 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti 

yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan, (PER – 9/PJ/2010). The tax auditing is the strategy of the Ministry of 

Finance to prevent and suppress tax evasion in order to achieve sustainable tax 

system and enhance the state’s ability to collect tax, (Wonglimpiyarat, 2010). 

Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum, maka mutlak diperlukan tenaga 

pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, (Rahayu, 2010). 

Selanjutnya Rahayu mengatakan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil 

kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai 

diperlukan juga prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian 

langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya 

tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, (PER – 
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9/PJ/2010). Hal tersebut mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan 

dan menghalang-halangi (deterrence effect) wajib pajak untuk melakukan 

tindakan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion), baik 

wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, 

sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih 

baik pada tahun-tahun mendatang, (Rahayu, 2010). Terungkapnya kasus Pajak 

PT. Asian Agri Group juga merupakan dampak dari adanya pemeriksaan pajak 

yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. 

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi 

perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari 

program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan 

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan 

memanfaatkan sistem informasi teknologi  yang handal dan terkini. Strategi yang 

ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif 

kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, 

termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka 

dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan 

membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner, (Sari, 2013). 

Direktur penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus 

menegaskan tekad reformasi pajak beberapa waktu lalu, diantaranya dengan 

adanya pemberi informasi dari para pegawai hingga pejabat di kalangan 



7 

 

Direktorat Jenderal Pajak jika terjadi penyalahgunaan pajak. Ini meupakan usaha 

Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan kepatuhan pajak. 

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi 

perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan 

komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang 

Struktur Organisasi, Business process meliputi teknologi informasi dan 

komunikasi, Manajemen sumber daya manusia, Pelaksanaan good governance. 

Sedangkan Manfaat modernisasi bagi wajib pajak adalah administrasi perpajakan 

yaitu pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui ; Konsep One 

Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB). 

Adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas antara lain konsultasi 

untuk membantu segala permasalahan wajib pajak, mengingatkan wajib pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajakannya, update atas peraturan perpajakan yang 

terbaru, Pemanfaatan IT secara maksimal ; email, e-SPT, e-filing, dll, SDM yang 

profesional adanya fit and proper test dan competeny mapping, pelaksanaan kode 

etik yang tegas dan konsisten, pemberian tunjangan khusus (peningkatan 

remunerasi), Pemeriksaan yang telah terbuka dan profesional dengan konsep 

spesialisasi, penerapan dan penegakan GOOD GOVERNANCE di semua lini. 

Disamping Pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan 

terdapat faktor yang lain yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain 

tingkat pendidikan wajib pajak, semakin tinggi pendidikan wajib pajak akan lebih 

mudah untuk masyarakat memahami ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebaliknya tingkat pendidikan yang masih rendah juga 
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akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang 

tidak melakukan pembukuan atau yang melakukan pembukuan ganda untuk 

kepentingan pajak dan juga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan 

yang ada, (Rustiyaningsih, 2011). 

Selanjutnya tingkat penghasilan, penghasilan sebagai objek pajak dalam 

pajak penghasilan, sangat terkait dengan besarnya pajak terhutang. Disamping itu 

tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

tepat waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya 

terkait erat dengan tingkat penghasilan, (Rustiyaningsih, 2011). 

Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih 

patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar 

cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya, 

(Hutagaol, Winarno dan Pradifta 2007). 

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan masalah dengan adanya 

pemeriksaan pajak dan perubahan administrasi perpajakan tersebut bagaimana 

pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah pelanggaran atau 

ketidakinginan wajib pajak untuk membayar pajak dapat berkurang. karena 

sampai saat ini penerimaan pajak belum optimal serta pelanggaran pajak masih 

saja banyak. 
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Berdasarkan ilustrasi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan mengambil judul “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK 

DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi 

administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan dan 

data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi. 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai modernisasi administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pemeriksaan pajak dan 

modernisasi administrasi perpajakan secara simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis : 

Dapat menambah wawasan ilmu tentang pengaruh pemeriksaan pajak 

dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, serta membandingkan dengan teori atau prakteknya antara 

pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. 

2. Bagi Direktorat Pajak : 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, 

pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan Penerimaan 

Pajak. 

3. Bagi Pihak Lain : 

Hasil yang diperoleh semoga dapat menjadi referensi bagi pihak lain 

dalam permasalahan perpajakan. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Tegallega yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Adapun waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Juli 2015. 


