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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Besar kecilnya pajak akan 

menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, 

baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Sebagai 

bukti pada tahun 2013-2014 penerimaan pajak terhadap APBN mencapai 77% 

(Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2014). 

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial 

dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan 

penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek 

perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke 

waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga 

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 

menjunjung asas keadilan social dan memberikan pelayanan prima kepada 

Wajib Pajak (Rapina, et al. 2011). 

Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan salah satu program 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal 
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ini dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan guna meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan 

melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa permasalahan 

yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada masa sebelum 

dilakukannya reformasi administrasi perpajakan meliputi: (1) Kesulitan untuk 

mengetahui besarnya potensi pajak. (2) Persepsi masyarakat tentang pajak 

cenderung negatif. Masyarakat mempertanyakan ke mana uang pajak 

dialirkan, karena pihak-pihak yang telah membayar pajak tidak merasakan 

manfaat membayar pajak.  (3) Dilihat dari sisi pemenuhan kewajiban 

perpajakan, tingkat kepatuhan masih rendah dan Direktorat Jenderal pajak 

(DJP) belum mempunyai metodologi penggalihan potensi pajak yang baku, 

sehingga upaya eksten dan intensifikasi perpajakan menjadi terkendala. (4) 

Organisasi dan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yangsangat 

besar dengan manajemen SDM yang secara umum belum baik menyangkut: 

career path, reward and punishment, sistem mutasi dan promosi, maupun 

pendidikan dan pelatihan menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih rendah (Fadhilah, et al. 2014). 

Menurut sejarah reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah 

melakukan reformasi besar-besaran pertama kali pada tahun 1983 dengan 

merubah sistem pemungutan pajak dari semula official assessment system 

menjadi self assesment system yang pada waktu itu kantor pajak masih 

dinamakan Kantor Inspeksi Pajak, peraturan tersebut berupaya agar kepatuhan 

Wajib Pajak lebih bersifat suka rela (voluntary). Sofyan (2005) menyatakan 
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bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai 

dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak 

Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu 

dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai  beroperasi sejak 9 september 

2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani 

administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat nasional dengan 

kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang 

terbesar. Sampai saat ini perbaikan perbaikan terhadap sistem administrasi 

perpajakan masih terus dilakukan guna peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 

Kebijakan reformasi sangat erat kaitannya dengan administrasi, tujuan 

administrasi sendiri menurut Kusdi (2009) adalah mengelola berbagai upaya 

perubahan di dalam organisasi sesuai dengan kondisi-kondisi dan 

karakteristik-karakteristik perubahan yang harus dilakukan. Direktoral 

Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan peran administrasi dalam 

reformasi perpajakan telah melakukan perubahan dalam berbagai aspek. 

Perubahan tersebut melalui perubahan struktur, prosedur, strategi, dan 

budaya organisasi. 

Salah satu modernisasi di bidang perpajakan ditandai dengan 

ditetapkannya visi dari Direktorat jenderal Pajak yaitu menjadi model 

pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen 

perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 

Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah 

untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu 
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menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang 

perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Menurut 

Rahayu dan Salsalina (2009) program dan kegiatan reformasi administrasi 

perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern yang memiliki ciri khusus yaitu struktur organisasi berdasarkan 

fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan 

account representative dan complaint center untuk menampung keberatan 

wajib pajak. 

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, dapat 

meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak 

diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnaya 

jumlah penerimaan pajak sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan 

APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 

kali ini peneliti mengambil judul: “PENGARUH PENERAPAN SISTEM 

ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang 

Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)”. Penelitian ini 

merupakan replika dari penelitian Rapina, et al (2011). Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian Rapina, et al (2011) adalah terletak pada objek 

penelitian. Objek  penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Sukoharjo, sedangkan objek penelitian Rapina, et al (2011) adalah Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

2. Apakah prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

3. Apakah strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh struktur organisasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.  

2. Membuktikan secara empiris pengaruh prosedur organisasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh strategi organisasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 
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4. Membuktikan secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang perpajakan. 

c. Menjadi referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

selanjutnya. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 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 melputi jens 

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

data dan sumber data, variable penelitian dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 

Bab IV Analsis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi 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 dijadikan bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 


