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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1). Untuk itu pemerintah melalui 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor Pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh 

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan 

cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral 

baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak 

yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya 

sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya 

bertambah tinggi.  

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan 

perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila 

mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana 

Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu 

kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak telah terbukti dalam berbagai penelitian (Mohamad Ali et 

al; 2007).  
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Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan yang meliputi peraturan 

perundang-undangan dari tahap perumusan hingga pembuatannya serta 

penyempurnaan administrasi perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak dari 

segi pelayanan (Rustiyaningsih, 2011). Pada satu sisi, reformasi administrasi 

perpajakan memberikan dampak yang positif terutama terhadap tingkat pelayanan 

yang diberikan kepada Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan seringnya 

Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan penghargaan sebagai instansi publik yang 

melakukan pelayanan prima. Namun, dari sisi penerimaan pajak, dampak 

reformasi perpajakan tidak terlalu signifikan.  

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah 

merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah 

pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat 

menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang 

profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Menurut (Rahayu, 2009:129), 

program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur 

organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi 

berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui 

pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung 

keberatan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). 

Dari tahun 2002, saat dilakukan perubahan penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini telah terjadi peningkatan penerimaan 
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pajak secara nominal sebesar lebih dari 400%. Namun peningkatan ini tidak 

diikuti oleh kenaikan tax ratio yang signifikan. Pada periode tersebut, tax ratio 

Indonesia hanya mampu bergerak di angka 12% (pajak pusat). 

Asrul Hidayat, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) 

mengatakan dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 

ditetapkan target tax ratio yang cukup ambisius yaitu sebesar 19% pada tahun 

2019. Tentunya angka tersebut sangat mungkin untuk dicapai apabila dilakukan 

upaya yang luar biasa. Seperti dijelaskan sebelumnya, telah dilakukan perubahan 

struktur organisasi pada tahun 2002. Selain itu, pada tahun 2007 hingga 2009, tiga 

Undang-Undang disempurnakan yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Namun 

demikian, upaya luar biasa tersebut belum mampu menggenjot tax ratio ke angka 

di atas 15%.  

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan 

teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-

Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol 

yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan pelaksanaan Good Governance. Manfaat yang dapat diperoleh dari 

penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah 

simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan Account 

Representative; certainity yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan 

perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi 

pelayanan di KPP. 
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Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi 

Negara maju maupun di Negara berkembang (Rahayu; 2010). Karena jika wajib 

pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang (Rahayu; 2010). 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program good governance yang 

dilakukan secara terus-menerus. Kajian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Jenkins (1994). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pada negara yang selisih 

antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajaknya atau biasa 

disebut dengan tax gap cukup besar memiliki organisasi pemungut pajak dengan 

karakteristik pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kaku, tingkat korupsi yang 

tinggi, dan kepatuhan wajib pajak yang rendah sebagai akibat berkurangnya 

kepercayaan publik. 

Perbedaan penelitian ini dengan Lusiana Jayanti Sara (2013) dkk dapat 

dilihat dari dua elemen: 

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Surakarta, sedangkan objek penelitian Lusiana Jayanti Sara (2013) 

adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda sendangkan pada Lusiana Jayanti Sara menggunakan metode 

Structural Equation Modeling (SEM). 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga untuk penelitian kali 

ini peneliti mengambil judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN 

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK 

YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SURAKARTA)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemahaman pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak ?  

2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh pemahaman pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh sistem administrasi modern perpajakan 

terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang ilmu akuntansi perpajakan. 

c. Sebagai referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan  

d. pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta 

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta tentang pengaruh penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber 

utama penerimaan negara. 

b. Bagi Masyarakat Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat Wajib Pajak agar lebih patuh dan disiplin dalam membayar 

pajak. 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi 

menjadi subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara 

menyeluruh. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi teori-teori yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk 

membahas perumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis. 

Bab III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang metode 

atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis 

penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, 

data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, dalam bab iniberisi 

tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab V PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran yang dapat diajadikan bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya  dan keterbatasan penelitian. 


