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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penerimaan pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber 

penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hampir semua negara didunia mengenakan pajak 

kepada warganya kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang 

dijadikan sumber utama penerimaan negara, tidak mengenakan pajak. Bagi 

Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat 

penting sebagai urat nadi kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak 

digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional 

untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

(Pandiangan,2008:5).  

Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam pengenaan dan 

memungut pajak yang umumnya meliputi prinsip-prinsip atau kaidah 

dalam perpajakan. Misalnya aspek keadilan dalam pengenaannya, adanya 

rasa nyaman bagi pembayar pajak, besaran atau jumlah pajak yang 

proporsional (efisien), efektif dan mudah dalam pemungutannya secara 

administratif dan mekanisme perpajakan, hal ini tidak terlepas dari 

peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional 

agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam 

pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunannya dalam arti tidak 
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terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri. Kontribusi penerimaan pajak 

terhadap penerimaan negara dari tahun ketahun semakin meningkat, 

seiring dengan semakin menurunnya peranan sektor migas dalam 

penerimaan negara  (Harahap,2004:32 ).  

Tanpa mengingkari fenomena-fenomena riil terjadi dimasyarakat 

yang masih terpuruk dalam krisis multidimensional, hingga satu dasawarsa 

lebih telah berlangsung reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 sampai 

saat ini masyarakat belum merasakan manfaat reformasi birokrasi 

diinstansi atau lembaga pemerintah secara nyata. Karena krisis yang 

terjadi di Indonesia bukan semata-mata krisis ekonomi dan peraturan saja 

tetapi lebih mendalam dan mendasar sehingga pemulihannya harus 

melewati jalan yang lebih mendasar dan substansial yaitu dengan perilaku 

(Rahardjo,2008 : 103). 

Fakta bahwa dalam melaksanakan pemerintahan akan selalu gagal 

atau lebih buruk dari sebelumnya, kalau tidak mengubah kualitas kinerja 

birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pengikut 

agar dapat bekerja, berkembang dan berperan serta (Neuschel, 2008:143). 

Peran birokrasi  profesional, mampu menciptakan situasi yang 

kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar mampu 

melakukan kegiatan lainnya secara mandiri belumlah nampak. Salah satu 

penyebab ketidakprofesionalan adalah adanya ketidakseimbangan antara 

kewenangan, hak dan tanggungjawab. Ketidakseimbangan ini pada 
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akhirnya mengakibatkan kecenderungan yang tinggi di kalangan pegawai 

pemerintah untuk menyalahgunakan kewenangan dan bersikap apatis atau 

tidak termotifasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diperlukan 

berbagai upaya yang serius dan tegas dalam mencoba memperbaiki 

birokrasi kita. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan agar birokrasi 

mampu keluar dari penyakit kronis KKN yang diidapnya dalam semua 

tingkatan pemerintahan, pada  hampir semua lini lembaga dan pada hampir 

semua kegiatan (Kwik Kian Gie, 2003:5). 

Konsekuensi sebagai negara hukum yang bercirikan negara 

kesejahteraan modern adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Hal ini 

diatur secara tegas dalam (UUD 1945 Pasal 23A) sebagai hukum dasar 

yang harus ditaati oleh negara dalam pengenaan, pemungutan dan 

penagihan pajak. Selain itu (pasal 23A UUD 1945) mengandung asas 

legalitas sebagai salah satu asas dalam negara hukum yang tidak boleh 

dilanggar oleh siapapun termasuk negara kalau memerlukan pajak. Asas 

legalitas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum Wajib 

Pajak tatkala negara memerlukan pajak (Saidi, 2007:3). 

Modernisasi menghendaki otoritas untuk melakukan perubahan 

fundamental dalam masyarakat dan pemerintah, harus datang dari tindakan 

orang dan dilakukan dengan penuh kesadaran untuk menciptakan 

ketertiban dan melindungi masyarakat dari kekuasaan politik dan 

penguasa. Reformasi perpajakan meliputi dua aspek yaitu pertama, 
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formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan dan kedua, pelaksanaan dari 

peraturan itu sendiri,  karena pemungutan pajak tidak terlepas dari aturan 

perundang-undangan yang mengaturnya (Rahardjo,2009:56). 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi dari WW. Rostow dalam 

bukunya “The Stage of Economic Growth” mengemukakan bagaimana 

perubahan sosial dalam lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu 

masyarakat tradisional, masyarakat prakondisi tinggal landas, diikuti 

masyarakat tinggal landas, masyarakat pematangan pertumbuhan dan 

akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan yakni 

tersedianya modal sebagai prasyarat utama yang harus dilakukan melalui 

upaya penggalian investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau 

kebijakan pajak, ini termasuk Indonesia (Gatara,2007:1). 

Salah satu agenda reformasi adalah reformasi birokrasi yang 

menjadi tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dalam melayani masyarakat. Direktorat Jendral Pajak adalah 

merupakan bagian dan satu kesatuan di Lingkungan Kementerian 

Keuangan sebagai lembaga/instansi pemerintah yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam sektor pajak (Pandiangan,2008:91). 

Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan 

sebagai dasar pengenaan dalam pemungutan pajak yang diatur berdasarkan 

“Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 

Tahun 2007”. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pasal 1 ayat (1) UU KUP No.28 Tahun 2007 memberikan dasar 

pengertian pajak. Pajak sebagaimana kita tahu merupakan kontribusi wajib 

kepada negara dan ditujukan kepada subjek pajak yang kemudian disebut 

Wajib Pajak (WP), sedangkan yang dimaksud dengan Obyek Pajak adalah 

sasaran yang akan dikenai pajak disebut tatbestand. Tatbestand adalah 

keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut UU dapat dikenakan 

pajak. Pemberlakuan pajak memerlukan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

sebagai penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau 

suatu badan yang disebut dengan subjek  pajak (Pudyatmoko,2009:9) 

 Mengingat pajak merupakan urat nadi dalam kelangsungan 

kehidupan bangsa, sehingga sangat diperlukan untuk membiayai 

kebutuhan yang diperlukan negara dalam melaksanakan pembangunan dan 

pengeluaran rutin, demi kepentingan publik sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat sehingga 

penerimaan (RAPBN) meningkat setiap tahunnya, hal itu disesuaikan 

dengan asumsi kenaikan pertumbuhan ekonomi dan ekstensifikasi yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak 70% dari penerimaan negara tahun 

2010 berasal dari pajak. Permasalahan yang dihadapi dengan adanya 

kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti dengan tax ratio 

sesuai yang diharapkan, sehingga perlu untuk dikaji variabel-variabel yang 
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mempengaruhi penerimaan pajak yakni kesadaran, pelayanan dan 

kepatuhan Wajib Pajak (Pandiangan,2008:6). 

Penyimpangan dalam administrasi pajak berpotensi membawa pola 

hubungan yang menyimpang diantara para aktor pajak, yakni aparat pajak 

dan wajib pajak. Kurangnya kepekaan diantara para aktor pajak akibat 

lemahnya administrasi perpajakan yang berpotensi terhadap tidak 

optimalnya penerimaan negara. Kelemahan-kelemahan administrasi 

perpajakan merupakan bagian integral dari sistem politik yang 

berkembang karena praktik politik yang terjadi selama lebih dari tiga 

puluh tahun memperlihatkan kekuasaan yang dominan daripada instrument 

negara yang lain, seperti faktor budaya dan faktor sumber daya manusia. 

Akibat dari hal tersebut adalah tidak berlakunya keterbukaan, transparansi, 

dan demokrasi dalam sistem administrasi perpajakan, dengan demikian 

menjadi tuntutan mendesak untuk disegerakan pembenahan administrasi 

perpajakan (Irianto,2009:178). 

Tegaknya suatu negara ditopang oleh beberapa faktor dimana salah 

satunya adalah tersedianya dana bagi penyelenggaraan pemerintahan 

negara, yang diperoleh dari kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak 

adanya kontraprestasi secara langsung berupa pembayaran pajak. Seiring 

perkembangan kondisi lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang 

selalu dinamis serta adanya tuntutan dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan perbaikan sistem, 

mekanisme kerja dan performance lembaga perpajakan. Hal ini diperkuat 
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dengan banyaknya pandangan negatif dari pengamat perpajakan, 

masyarakat umum dan Wajib Pajak terhadap buruknya kinerja pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi perpajakan pada dasarnya 

merupakan perbaikan (improvement) menuju keadaan perpajakan yang 

lebih baik, reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang 

dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan disegala bidang 

termasuk politik, ekonomi dan sosial.   

Diluar hal tersebut diatas sesuai laporan tahunan Direktorat Jendral 

Pajak 2000 menyebutkan bahwa sistem dan prosedur perpajakan yang ada 

masih berbelit/rumit dan tidak sederhana, serta terlalu banyak membebani 

Wajib Pajak sehingga upaya pemenuhan kewajiban  perpajakan oleh wajib 

pajak dianggap mahal (high cost tax compliance), yang selama ini 

masyarakat kita lebih mengenal pajak sebagai instrument perekonomian, 

penyebabnya adalah gambaran yang melekat pada masyarakat bahwa 

pajak selalu mengurangi potensi ekonomi mereka (Priyanto Andy, 

2009:15). 

Reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 

pada budaya birokrasi perpajakan yang selama ini ada, serta reformasi 

prosedur organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Masalah 

budaya (tradisi atau kebiasaan), nilai-nilai tertentu dalam administrasi 

perpajakan bukanlah perkara yang mudah untuk dibenahi karena nilai-nilai 

atau budaya tersebut telah lama diwariskan oleh pejabat sebelumnya yang 

telah mengakar kuat dalam pengelolaan pajak, suatu pekerjaan yang tidak 
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mudah untuk melakukan pembenahan secara total dan menyeluruh 

(Nasucha,2004:302). 

Disamping persoalan administrasi, permasalahan yang laten dalam 

birokrasi secara nasional adalah tingginya ketidaksesuaian antara jenjang 

pendidikan yang ditempuh dengan tempat/posisi kerja, secara langsung 

berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya terkesan lamban dan kurang mampu melahirkan inovasi yang 

dapat menunjang pekerjaan secara efektif dan efisien, serta lambatnya 

dilakukan aparatur pemerintah untuk menindak lanjuti atas temuan-temuan 

yang berindikasi penyimpangan, kualitas birokrasi yang demikian itu 

tercermin dari ketidakmampuan Indonesia untuk keluar dari krisis yang 

mendera dan Indonesia hingga saat ini belum mampu keluar dari 

keterpurukan  (Kwik Kian Gie,2003:6). 

Hal ini tercermin dari masih tingginya penyalahgunaan 

kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak 

efisiennya organisasi pemerintahan dipusat dan didaerah, rendahnya 

kualitas pelayanan publik, dan lemahnya fungsi lembaga pengawasan 

sehingga banyak kelemahan birokrasi yang terkesan “kinerja birokrasi 

amburadul” sulit dikendalikan dan tidak memiliki inisiatif untuk turut 

menyukseskan agenda reformasi (Pidato Presiden SBY, 2009). 

Semua kelemahan-kelemahan yang ada pada kantor pelayanan 

pajak menimbukan kecenderungan kurang empatinya masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk 
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memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga harus diupayakan  

peningkatan pelayanan publik untuk memperbaiki diri agar mendapat 

kepercayaan masyarakat dan Wajib Pajak terhadap kinerja lembaga 

pemerintah, reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan 

clean and good governance, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib 

pajak, bagi penegakan hukum di Indonesia (Pandiangan,2008:90). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku seseorang  diwarnai oleh 

banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi 

yang dimiliki turut menentukan bentuk, sifat dan intensitas, kesemuanya 

tercermin dalam kepribadian masing-masing. Keanekaragaman 

kepribadian menjadi tantangan terpenting karena eratnya kaitan antara 

persepsi seseorang, kepribadian dan perilaku baik peranan sebagai 

bawahan maupun pemimpin, dalam usaha mencapai tujuan organisasi 

dengan berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam 

organisasi, kesemuanya ini merupakan perilaku organisasi/behavior 

organization (Robbins, 2006:364). 

 Menurut Neuschel dalam bukunya “Kepemimpinan Yang 

Melayani” adalah Fakta bahwa dalam melaksanakan pemerintahan akan 

selalu gagal atau lebih buruk kalau tidak mengubah kualitas untuk 

melayani masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pengikut agar 

dapat bekerja, berkembang dan berperan serta. Sejak periode reformasi 

sampai sekarang dengan proyeksi dari pakar-pakar hukum dan masyarakat, 
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marak terjadi praktik yang tidak etis, nilai budaya, nilai moral yang 

memalukan ada hampir disemua sektor birokrasi dan sering diabaikan.  

Dalam rangka memperbaiki citra diri Direktorat Jenderal Pajak, 

Menteri Keuangan menjelaskan tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu 

melakukan pemisahan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

perpajakan, modernisasi organisasi internal kantor pusat dan kanwil 

didaerah dengan fokus pembenahan administrasi dan aparat pajak serta 

penggunaan semaksimal mungkin teknologi dalam rangka pelayanan (Sri 

Mulyani, 2006). 

Langkah yang diupayakan Direktorat Jendral Pajak dalam 

mereformasi birokrasi sejak tahun 2002 dengan menerapkan sistem 

modernisasi perpajakan (administrasi perpajakan modern) terutama 

menuju pelayanan dan pengawasan pajak yang prima, meningkatkan 

sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perubahan yang 

mendasar dari segala aspek perpajakan, diharapkan mampu mengubah 

persepsi dan menjelma menjadi instansi yang dipercaya masyarakat 

dengan dilakukannya perubahan fungsi dan mengedepankan pelayanan 

kepada masyarakat maka dibentuk model Account Representative sebagai  

pengembangan  tujuan organisasi. 

Mengingat ciri khas atau karakteristik pajak yang berbeda dengan 

pungutan-pungutan lain yang dilakukan pemerintah, bahwa pungutan 

pajak adalah merupakan pungutan yang wajib disetor oleh rakyat atau 

orang pribadi maupun badan  yang telah dinyatakan menjadi Wajib Pajak 
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kepada negara dengan tidak adanya kontribusi secara langsung yang 

diterima oleh pembayar pajak, hal ini diperlukan adanya kesadaran, 

pelayanan,  kepatuhan Wajib Pajak  terhadap manfaat membayar pajak 

kepada negara (Nasution Darmin,2008).  

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima dan pengawasan , 

serta memberikan konsultasi dan bimbingan/himbauan kepada Wajib 

Pajak yang memerlukan, serta pembinaan untuk memberikan pengertian 

kepada masyarakat dan Wajib Pajak,  dalam upaya meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, untuk  mengetahui tentang manfaat 

membayar pajak kepada negara, maka  Direktorat Jendral Pajak membuat 

kebijakan program  modernisasi perpajakan dengan sistem administrasi 

modern.  

Modernisasi perpajakan bertujuan meningkatkan penerimaan 

negara sektor pajak, hal ini merupakan upaya mengamankan penerimaan 

negara. Mengamankan penerimaan negara sama dengan menyelamatkan 

negara artinya pemerintah dapat melanjutkan pembangunan baik fisik 

maupun non-fisik secara berkesinambungan sesuai program pemerintah 

dan dinamika kebutuhan masyarakat (Pudyatmoko, 2008:53 ). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta  dengan 

mengimplementasikan sebagai kantor modern, yakni telah diterapkannya 

sistem administrasi perpajakan modern dengan tersedianya Account 

Representative yang siap melayani Wajib Pajak  dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan, sebagai mediator antara Wajib Pajak dengan 



12 
 

 

Kantor Pelayanan Pajak. Meningkatkan penerimaan negara sektor pajak 

secara berkesinambungan dan dinamis, menjadi kewajiban  pemerintah  

khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, hasil dari 

penerimaan pajak manfaatnya untuk sebesar- besarnya kemakmuran  

rakyat (Nurmantu,2005:34). 

Dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 

Account Representative merupakan posisi baru yang ada dikantor pajak 

modern. Dalam Handout Presentasi Diklat Sistem Administrasi Modern, 

disebutkan bahwa Account Representative adalah pegawai-pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak yang terlatih (selected official) dan telah lulus 

seleksi serta ditugaskan pada Kantor Pelayanan Pajak Modern untuk 

memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung 

kepada wajib pajak. Account Representative pada dasarnya berfungsi 

sebagai liaison officer (LO) antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib 

Pajak yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan perpajakan 

secara langsung, edukasi dan asistensi serta memastikan dan mengawasi 

pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan sektor 

usaha tertentu. Tujuannya agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak dapat terpantau secara efektif dan efisien, (Nasution Darmin, 

2008).  

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di 

Direktorat Jenderal Pajak sekarang ini merupakan keharusan bagi pegawai 

yang telah memenuhi persyaratan administrasi, agar mempunyai  bekal 
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ketrampilan dalam kinerja,  sangat dibutuhkan untuk mencapai  

keselarasan antara tujuan karir individual dan tujuan organisasi  dengan 

pengembangan karir yang tepat bagi Account Representative (Ruky, 

2006:107). 

Bill Trahant (1997) mengemukakan “Change isn’t something. 

You’ve got to involve people’s bodies and souls if you want your change 

effort to work”, bahwa keberhasilan modernisasi yang dilakukan 

Direktorat Jendral Pajak akan sangat bergantung pada kemampuan untuk 

meningkatkan kesadaran, pemahaman, kesiapan dan kesanggupan para 

pegawai dalam beradaptasi dengan dinamika yang terjadi pada 

masyarakat, untuk menjalankan tugas  instansi pemerintah dalam melayani 

masyarakat. Sehingga dibutuhkan pengembangan karir yang merupakan 

bagian dari manajemen sumber daya manusia kedepan akan 

disempurnakan dengan berbasis pada kompetensi.  

Dengan dasar kompetensi akan menjadi jelas arah pengembangan 

karir pada masa mendatang, dimana pegawai mempunyai tanggungjawab 

yang besar dalam menentukan karirnya berdasarkan pilihan dan 

pengalamannya (pekerjaan, pendidikan), dalam hal ini strategi yang 

diterapkan untuk mengelola karir pegawai adalah dengan terus menerus 

belajar ketrampilan baru dan kemampuan menyesuaikan perubahan 

(McLogan,1996 dalam Ruky,2006:107). 

Demikian juga halnya dengan organisasi/birokrasi yang melakukan 

manajemen karir dengan mendasarkan kompetensi merupakan proses atau 
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aktivitas,dalam rangka peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak 

Modern dibentuk Account Representative yang menjadi ujung tombak 

pelayanan dan perantara antara DJP dengan Wajib Pajak, memberi 

konsultasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak, serta menggali potensi pajak dari Wajib Pajak, diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah ini. 

Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat akan meningkat pula 

penerimaan negara dalam sektor pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah Kantor 

Pelayanan Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan 

modern dengan tersedianya Account Representative yang siap melayani 

masyarakat dan Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas maka penulis memberikan batasan fokus 

permasalahan pada pembahasan “MODEL ACCOUNT 

REPRESENTATIVE DALAM MENGAMANKAN PENERIMAAN 

NEGARA SEKTOR PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA SURAKARTA” 

B.  Fokus Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus pembahasan 

penelitian ini kemudian dapat dirinci menjadi  empat  pertanyaan 

penelitian yakni :  

1. Bagaimana peran Account Representative dalam implementasinya  

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 
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2. Bagaimana kinerja Account Representative dalam melayani Wajib 

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Account Representative dalam 

melaksanakan tugas  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 

4. Bagaimana hasil capaian penerimaan negara sesudah dibentuk Account 

Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari fokus  permasalahan maka dalam melaksanakan 

penelitian ini penulis  mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Dalam Penelitian ini penulis secara umum bertujuan untuk 

mengetahui,  menganalisa, dan mendiskripsikan, tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam membayar pajak, serta kualitas memberikan 

pelayanan dan pengawasan serta bimbingan kepada masyarakat dan 

Wajib Pajak dalam menjalankan tugas dari  lembaga/instansi pajak, 

pengaruhnya terhadap hasil penerimaan pajak dengan diterapkan 

Model Account Representative dalam mengamankan penerimaan 

negara sektor pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah 

mengetahui secara jelas tentang beberapa hal berikut ini : 

a. Mendiskripsikan peran Account Representative dalam 

Implementasinya  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta; 
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b. Mendiskripsikan Kinerja Account Representative dalam melayani 

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta; 

c. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Account 

Representative  dalam melaksanakan tugas pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta; 

d. Mendiskripsikan hasil capaian penerimaan negara sesudah 

dibentuk Model Account Representative pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta; 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian maka hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat antara 

lain : 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis bagi kantor yang bersangkutan diharapkan dapat 

sebagai salah satu model evaluasi diri dan kepada pihak lain yang 

berkepentingan dapat sebagai bahan kajian dan sumber informasi 

tentang diterapkannya  Model Account Representative pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan permasalahannya. 

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam kepustakaan 

yang akan memperkaya khasanah keilmuan bagi pengembangan Ilmu 

Hukum khususnya dan bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan 
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tentang diterapkannya Model Account Representative  pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Strategi Penelitian 

Penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode penelitian kualitatif, karena permasalahan utama dalam 

penelitian ini tentang Model Account Representative dalam 

mengamankan penerimaan negara, maka alternatif yang dianggap tepat 

untuk melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif.  

Menurut Moleong (2006:4), tentang penelitian kualitatif yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang merupakan langkah-langkah dan cara 

sistematis, menghasilkan data deskriptif yang akan ditempuh oleh 

seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga mengambil 

kesimpulan. 

Penelitian ini menggunakan strategi multi metode yaitu dengan 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, 

observasi, studi dokumen dan sumber-sumber lain dalam pengumpulan 

data, kemudian dianalisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis 

yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum 

mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat 

hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan 

yang ada. 

2. Lokasi Penelitian 
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Dalam penelitian ini, penulis meneliti hanya pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta sebagai satu objek penelitian, mengingat 

Model Account Representative merupakan penerapan sistem 

administrasi modern yang baru diterapkan pada Direktorat Jendral 

Pajak termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.  

Upaya peningkatan peranan aparatur pemerintah khususnya perpajakan 

agar dapat memberikan pelayanan prima dan pengawasan kepada 

masyarakat dan wajib pajak, agar menjadi lembaga/instansi pemerintah 

yang dipercaya masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Karena merupakan penerapan peraturan terbaru dengan 

model Account Representative ini peneliti ingin memperoleh gambaran 

yang cukup untuk penelitian, sebagai bahan pembuatan tesis. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah lingkungan di wilayah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta,   mengingat persepsi/anggapan yang buruk 

terhadap kineja pegawai / karyawan  Direktorat Jendral Pajak yang 

terkesan lamban, berbelit-belit, dan tidak transparan sehingga 

menimbulkan kurang empatinya masyarakat terhadap instansi 

pemerintah ini, sehingga sangat perlu untuk mempelajari model 

Account Representative agar dapat meningkatkan kinerja dalam 

memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dan 

masyarakat dalam bidang perpajakan, dalam hal upaya peningkatan 
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kepatuhan Wajib Pajak dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban 

membayar pajak. 

Menurut Moleong (2006:157) Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah fakta dilapangan selebihnya adalah  data tambahan 

seperti dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal yang 

sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan 

disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pengumpulan 

sejumlah data yang diperlukan berkenaan dengan kinerja aparatur 

pemerintahan perpajakan dan partisipasi masyarakat dalam konteks 

peningkatan penerimaan negara sektor pajak dalam  rangka 

mengamankan penerimaan negara. Ini dilakukan agar penelitian dapat 

melihat langsung yang terjadi dilapangan sesuai dengan konteksnya. 

Rehabilitasi menurut pengertian kualitatif tidak lain  dari pada 

kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang 

sebenarnya terjadi pada latar yang sedang diteliti (Moleong, 2006:43). 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan proses pencatat data, questioner dari sumber data, 

mengumpulkan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat 

dikelola menjadi sebuah makna, mencari menemukan pola sehingga 
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dapat membuat temuan-temuan umum (Seiddel dalam Moleong, 

2006:248). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

Versi Miles dan Hiberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam suatu catatan 

lapangan berbentuk    diskripsi tentang apa yang dilihat, didengar, 

dan dialami atau yang dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan 

diskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa 

komentar atau tafsiran peneliti. 

b. Reduksi Data 

 Reduksi data dalam penelitian ini dengan proses pemilihan, 

pemusatan,  penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data 

kasar yang diperoleh dari  lapangan. Data Reduksi, data ini diperoleh 

data yang relevan, bermakna pokok  dan inti untuk mendapatkan 

jawaban pertanyaan penelitian. 

c. Penyajian Data  

 Penyajian data adalah penyajian kesimpulan informasi yang 

memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang 

dilakukan oleh peneliti secara  naratif. Penyajian data dibuat secara 

sederhana dan jelas sehingga mudah  dipahami oleh pembaca. 

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 
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 Pada tahap ini peneliti melihat laporan yang ingin dicapai. 

Temuan-temuan apa  yang dapat ditonjolkan secara bermakna. 

Kesimpulan yang ditarik perlu  diverifikasi untuk memperoleh 

konsensus. Verifikasi dilakukan dengan melihat  kembali pada reduksi 

data, penyajian data, sehingga kesimpulan tidak  menyimpang dari data 

yang dianalisis. 

6. Keabsahan Data 

Ada empat pokok permasalahan yang harus digaris bawahi peneliti 

dalam melaksanakan penelitian kualitatif untuk menguji sekaligus 

menjadi kriteria mengenai keabsahan penemuan penelitian yaitu: 

a. Kredibilitas Data 

 Pemeriksaan kredibilitas data terhadap temuan penelitian berarti 

seberapa jauh  penemuan itu memiliki kebenaran yang dapat 

dipercaya (Sanafiah Faisal,  2004:31) menyatakan bahwa temuan 

penelitian memenuhi kriteria kredibilitas  apabila mampu 

menggambarkan secara akurat terhadap rekonstruksi realita yang 

 multipal. Yaitu rekonstruksi yang dapat diyakini kebenarannya 

dimata  konstruktor realitas multipal orisinal ( sesuai dengan 

kenyataan dilapangan atau  sesuai dengan yang diucapkan, 

dilakukan dan dirasakan responden). Kredibilitas  ini diperlukan 

supaya temuan penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya terhadap 

 data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan,  peningkatan ketekunan dalam Triangulasi, diskusi, 
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analisis kasus negatif dan  member chek, sehingga data tersebut valid 

dan dapat dipercaya. 

b. Transferabilitas 

 Transferabilitas adalah temuan penelitian mempersoalkan apapun 

temuan  penelitian dapat digunakan pada situasi dan kondisi lain, 

berkenaan dengan permasalahan yang sama. Dalam hal ini dapat atau 

tidaknya penelitian itu  diterapkan pada situasi yang 

dikehendakinya. Pembaca laporan penelitian akan  memperoleh 

gambaran yang jelas suatu hasil tentang Model Account 

 Representative yang sedang menjadi trens pada Kantor Pelayanan 

Pajak dalam  upaya meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan 

Wajib Pajak dan Masyarakat  terhadap lembaga pemerintah ini. 

c. Dendabilitas dan konfirmabilitas 

 Dendabilitas dalam penelitian kualitatif disebut reabilitas , 

mempersoalkan  kualitas pelaksanaan atau penelitian, sedangkan 

konfirmabilitas mempersoalkan  tentang hasil yang diperoleh 

penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka temuan  penelitian 

dapat dikatakan memenuhi kriteria dendabilitas dan konfirmabilitas 

 apabila memiliki nilai kepastian artinya benar-benar terjadi di 

lapangan. 

7. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Tahap Persiapan 
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1) Tahan persiapan, dilalui dalam pelaksanaan penelitian berikut 

ini:  

2) Melakukan survei dilokasi penelitian, untuk mengidentifikasi 

dan memperoleh permasalahan yang menarik untuk diteliti; 

3) Membuat desain penelitian untuk diajukan kepada dosen 

pembimbing; 

4) Menyusun pemanduan observasi dan wawancara dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan; 

5) Mengurus uji penelitian. 

b. Tahap Orientasi 

 Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah 

mengadakan kunjungan  ke lokasi penelitian dan menemui subjek 

penelitian untuk mengutarakan maksud  dan tujuan penelitian. 

Prosedur perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk  pengumpulan 

data. 

c. Tahap Eksplorasi 

 Setelah mengadakan orientasi, peneliti melanjutkan kegiatan 

pengumpulan data,  dengan cara mengadakan observasi, 

wawancara dan menganalisis beberapa pokok  permasalahan yang 

diteliti. 

d. Member Check 

 Tujuan dilakukan member chek ini adalah untuk memantapkan 

informasi- informasi yang telah diperoleh pada tahap eksplorasi, agar 
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hasil penelitian ini  lebih dapat dipercaya. Kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah  mempelajari dan 

menulis data yang telah terkumpul dan bentuk laporan lapangan 

 untuk dikomunikasikan pada responden agar dibaca dan diteliti 

apakah data yang  ditulis tersebut sudah selesai dengan informasi yang 

diberikan atau sudah sesuai  dengan kenyataan di lapangan. 

Apabila terjadi ketidak sesuai maka perlu  dilakukan perbaikan 

dan disempurnakan serta dimantapkan tingkat kebenarannya. 

 


