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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. 

Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam 

membianyai pengeluaran baik untuk pembiayaan bangunan maupun untuk 

pembiayaan rutin. Bagi negara ini pajak memiliki kontribusi yang besar 

sehingga warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki kepatuhan 

yang tinggi untuk membanyar pajak. 

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat 

menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang 

optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual 

dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu 

kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

realisasi penerimaan pajak (Fasmi, 2013). 

Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya 

administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat, di emban oleh 

instansi pemerintah yaitu direktorat jendral pajak yang secara struktural 

berada di bawah departemen keuangan. Misi yang dilakukan adalah misi 

fiskal, yaitu untuk mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan 
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undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi 

(Setiana, 2010). 

Direktorat jendral (Dirjen) pajak yang yang merupakan instansi 

pemerintah dibawah kemetrian keuangan Republik Indonesia yang bertindak 

sebagai pengelola sistem perpajakan indonesia berusaha meningkatkan 

penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar 

sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif 

pajak. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan dan peraturan terbaru 162/PMK.011/2012 tentang tarif 

PTKP Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang “ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan “menyebutkan bahwa wajib pajak pribadi maupun 

badan,meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah, 2014). 

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 sehingga membuat wajib pajak 

sebenarnya tidak mungkin patuh. Kadang-kadang,sistem politik juga tidak 

mencari jalan keluar untuk mengurangi keluhan dari wajib pajak. Selain 

itu,berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak telah menimbulkan 

skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. 
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Selain itu tuntutan akan peningkatan penerimaan,peningkatan 

kesadaran dan kepatuhanwajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan 

perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan 

dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat 

berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam mematuhi kewajiban pajaknya, menigkatkan tanggung jawab aparatur 

pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat 

dengan sebaik baiknyan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang 

tersedia dan dapat di pungut secara optimal(Fasmi, 2013). 

Reformasi perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1983 

dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang 

perpajakan yang menggatikan perpajakan perundang-undangan yang dibuat 

oleh kolonial belanda seperti ordonasi pajak pendapatan 1944 dan ordonasi 

pajak perseroan tahun 1925. Produk hasil reformasi pajak ini bersifat lebih 

sederhana,netral,adil dan memberikan kepastian legal. Reformasi yang 

dilakukan adalah penerapan self assesment. Sistem self assesment 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, 

melaporkan, dan melunasi kewajibannya. 

Direktorat jendral pajak sebagai lembaga yang berwenang 

menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang 

lebih baik kepada wajib pajak. Perbaikan pelayanan lewat program 

perubahan,penegak hukum dan pelaksana kode etik yang lebih baik harus 
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prioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif (Fasmi, 

2013). 

Beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, 

tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi 

perpajakan, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Hal 

mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma 

perpajakan, yaitu semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi 

menjadi berbasis fungsi,dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada 

masyarakat. Kemudian di dukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, 

maupun penagihan pajak (Purnomo, 2011:17). 

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat 

diwujudkan dengan penerapan sistem administrasi modern yang memiliki ciri 

khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan 

pelayanan begi setiap wajib pajak melalui pembentukan account 

representative dan complient center untuk menampung keberatan wajib 

pajak. Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi perpajakan 

modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui 

pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi 

menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan 

oleh case management system dan workflow system dengan berbagai modul 

otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-

SPT,e-filling, e-Payment, e-Registration dan e-Concelling yang diharapkan 
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menigkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan 

penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku 

pegawai dalam melaksanakan tugas (Setiana, 2010). 

Moderenisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, 

administrasi dan pengawasan. 

1. Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU perpajakan yakni 

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung. 

2. Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan 

sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan 

perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan 

menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan 

menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB, dan Karipka) menjadi KPP 

Pratama. Selain KPP pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor 

wilayah dan melayani wajib pajak. 

3. bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Di 

bidang pengawasan, dibangun bank data perpajakan nasional sebagai 

upaya menyeimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan pajak. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai sistem administrasi perpajakan 

modern,dengan mengambil judul;“PENGARUH PENERAPAN SISTEM 

ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN 
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PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA”. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari Fasmi dan Misra (2013) perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek dan subyek penelitian. 

Objek penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama kota 

Surakarta, sedangkan objek penelitian Fasmi dan Misra (2013) adalah Kantor 

Pelayana Pajak (KPP) Pratama Padang. Selain itu subyek penelitian ini 

adalah wajib pajak pribadi, sedangkan subyek penelitian Fasmi dan Misra 

(2013) adalah wajib pajak badan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah modernisasi struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi? 

2. Apakah modernisasi prosedure organisasi berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pribadi? 

k pribadi 

k pribadi 

3. Apakah modernisasi strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi? 

4. Apakah modernisasi budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui pengaruh modernisasi struktur organisasi terhadap 

kepatuhan wajib paja

2. Mengetahui pengaruh modernisasi prosedur organisasi terhadap 

kepatuhan wajib paja
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3. Mengetahui pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi 

4. Mengetahui pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

ilmu pengetahuan,khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi 

sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain 

itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-

mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat di gunakan sebagai peneletian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan 

gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dilihat 

dari sudut pendang instansi penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai gambaran sistem administrasi perpajakan yang diterapkan saat 

ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik dikemudian hari. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus 

dalam satu pemikiran maka dalam skripsi ini di bagi dalam 5 bab dimana 

dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika 

pemabahasannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, hubungan antar variable, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini akan membahas variable penelitian beserta definisi 

operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data dan pembahasan dari analisis data. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran, sebagai masukan bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya. 

 

 


