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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah 

mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang 

berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun 

spritual. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber-sumber 

pendanaan yang memadai. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 

nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  

Akibat efek dari penurunan ekonomi global, penerimaan pajak turut 

mengalami perlambatan. Oleh sebab itu, jajaran Direktorat Jenderal Pajak 

berusaha keras untuk meningkatkan mutu kinerja, baik di Dirjen Pajak sendiri 

maupun kinerja Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak, 

diperlukan pengukuran tingkat kinerja. Pada tanggal 27 Juli 2006, Departemen 

Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran 
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Nomor: SE–18/PJ./2006 tentang Key Performance Indicator (KPI). 

Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir semester (Mardika Sri Adiutami; 

2010). Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan 

Key Performance Indicator (KPI) dalam rangka pengukuran dan peningkatan 

kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan 

Key Performance Indikator di lingkungan instansi pemerintah bertujuan : 

1.  Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, 

2.  Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Dalam Key Performance Indicator sudah ada penyetandaran mengenai 

kinerja  dala m hal pelayanan maupun pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib 

Pajak (WP). Masing-masing komponen tugas pelayanan dan tugas 

pengawasan sudah ditetapkan standarnya secara nasiona l mengenai hasil yang 

harus dicapai. Secara periodik satu semester (enam bulanan) kantor pusat 

Dirjen Pajak akan mengeluarkan hasil kinerja dari masing-masing Kantor 

Pelayanan Pajak yang dibandingkan dengan standar Key Performance 

Indicator yang ditetapkan setiap tahunnya.  

Kualitas layanan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan 

terpenting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas 
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pelayanan yang kurang memuaskan akan membuat pembayar pajak merasa 

terganggu dan merasa dirugikan dalam hal waktu dan pelayanan.  

Pada dasarnya yang dimuat dalam Key Performance Indicator 

merupakan tugas pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP). 

Kunci dari keberhasilan kinerja suatu Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada 

kinerja pegawainya. Key Performance Indicator yang dibuat meliputi, ratio 

ekstensifikasi WP Orang Pribadi, coverage ratio  Pajak Bumi dan Bangunan, 

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, penyampaian SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai, kepatuhan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, 

assessment sales ratio, efisiensi pemeriksaan, efisiensi keberatan, efisiensi 

penyelesaian pengurangan Pajak B umi dan Bangunan dan BPHTB (Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) , efisiensi penyelesaian restitusi, 

efisiensi pencairan tunggakan, collection ratio pencairan ketetapan PBB, 

collection ratio pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta ratio keberatan terhadap surat 

ketetapan pajak. 

Mardika Sri Adiutami (2010)  melakukan penelitian tentang kinerja 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat Periode 2008 dan 2009. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sidoarjo Barat sebagian besar mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan Terdapat tujuh indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja. 

Sedangkan tiga indikator lainnya mengalami penurunan. Dikatakan meningkat 

ataupun menurun dilihat sesuai standar penilaian masing-masing indikator.  
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Rina Ima Sasmita (2007) melakukan penelitian tentang kinerja 

pelayanan dengan menggunakan metode Key Performance Indicator pada 

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi menunjukan bahwa kinerja pelayanan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi belum mencapai standart nasional 

(kurang baik). Hal ini dikarenakan lebih dari 50% hasil perhitungan Key 

Performance Indicator pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi kurang 

baik, walaupun ada beberapa indicator yang menunjukkan kinerja pelayanan 

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi sudah memuaskan atau baik.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joko Wibowo (2008) mengenai 

kinerja pelayanan pajak berdasarkan metode Key Performance Indicator pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan menunjukan kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak yang kurang baik atau belum mencapai Standar Nasional. 

Hal tersebut disebabkan dua diantara tiga indikator hasil perhitungan Key 

Performance Indicator kurang baik, walaupun ada satu indikator kinerja pada 

Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Bekasi Selatan yang sudah baik.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mardika 

Sri Adiutami mengenai analisis kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sidoarjo Barat periode 2008 dan 2009. Perbedaan dengan penelitian ini 

terletak pada periode tahun yang digunakan yaitu pada tahun 2011 dan 2012 

dan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Key 

Performance Indicator sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan 

kepuasan Wajib Pajak serta untuk mengetahui penggunaan Key Performance 
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Indicator dapat meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena 

itu, penulis tertarik mengambil judul “EVALUASI PELAKSANAAN KEY 

PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DI KPP PRATAMA BOYOLALI”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana efektivitas Key Performance Indicator di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Boyolali? 

2.  Bagaimana Key Performance Indicator untuk meningkatkan kinerja 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui efektivitas Key Performance Indicator (KPI) di KPP 

Pratama Boyolali. 

2.  Untuk mengetahui Key Performance Indicator (KPI) untuk meningkatkan 

kinerja KPP Pratama Boyolali.  

 

D. Pembatasan Masalah 

KPP Pratama Boyolali memberikan istilah Key Performance Indicator 

yang diterapkan dengan nama Indikator Kinerja Utama, akan tetapi Key 

Performance Indicator baru mulai diterapkan pada tahun 2011. Oleh karena 

itu, penulis membatasi masalah hanya untuk penerapan Key Performance 
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Indicator pada tahun 2011 dan 2012 (dua tahun). Tolak ukur pencapaian 

efektivitas Key Performance Indicator dibatasi pada target dan realisasi 

pencapaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu KPP Pratama Boyolali 

dalam perhitungan Key Performance Indicator dalam meningkatkan 

kinerja KPP. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna  bagi instansi yang terka it yaitu 

KPP Pratama Boyolali dalam meningkatkan kinerja untuk periode 

yang akan datang. 

2.  Manfaat Teoritis 

a. Bagi dunia akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dan masukan dibidang perpajakan.  

b. Bagi pembaca  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang 

berkaitan dengan masalah ini. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan diuraikan tentang 

tinjauan tentang pajak yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, serta 

asas pemungutan pajak, tinjauan tentang pelayanan pajak yang terdiri dari 

pelayanan pajak dan kantor pelayanan pajak, tinjauan tentang kinerja 

pelayanan pajak, tinjauan tentang Key Performance Indicator yang terdiri dari 

pengertian Key Perforance Indiator, sasaran strategis dan manfaat 

penggunaan Key Performance Indicator, efektivitas pelaksanaan Key 

Performance Indicator, tinjauan penelitian sebelumnya, serta kerangka 

pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang jenis 

penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan 

tentang gambaran umum Kota Boyolali dan susunan organisasi KPP Pratama 

Boyolali serta analisis mengenai efektivitas pengukuran kinerja unit kerja 

Direktorat Jenderal Pajak.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi kesimpulan, 

keterbatasan dan saran dari kegiatan penelitian yang dilakukan. 

 


