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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi negara karena pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan juga sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Demi kelancaran pembangunan nasional, diperlukan selain 

adanya peran aktif seluruh rakyat Indonesia di dalam memanfaatkan modal dasar 

dan faktor-faktor dominan yang dimiliki bangsa Indonesia, juga diperlukan 

adanya dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang bersumber dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri merupakan sumber penerimaan 

yang harus dioptimalkan sesuai dengan asas kemandirian bangsa Indonesia.

 Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak 

ada seseorangpun didunia ini yang senang membayar pajak. Karena mungkin 

pembayaran pajak tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi si 

pembayar pajak. Walaupun sifat pajak adalah memaksa tetapi pajak tersebut dapat 

dikendalikan dengan peraturan perundang- undangan perpajakan dan memahami 

perkembangan serta perubahan atas pajak yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia. Apabila wajib pajak sudah mengerti tentang tata cara dan aturan dalam 

perpajakan maka akan mudah bagi mereka untuk menyadari dan memahami 

kewajibannya untuk membayar pajak. 
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 Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi pemerintah yang langsung 

berada dibawah naungan Departemen Keuangan memiliki wewenang untuk 

melakukan pungutan pajak. Dan sebagai salah satu unit pelaksanaannya dilakukan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai instansi vertikal dari direktorat 

jenderal pajak yang berada ditiap daerah. Tugas pokok dari KPP adalah untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang PPh, PPN, PPnBM, 

dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti 

perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. 

Tuntutan akan peningkatan penerimaan menjadi alasan dilakukannya reformasi 

perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap sistem 

perpajakan. Reformasi sistem perpajakan yang ideal diharapkan dapat menunjang 

negara dalam memenuhi kebutuhan akan pajak. 

 Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan salah satu program 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja direktorat jenderal pajak (DJP). Hal ini 

dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan guna meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan 

melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga membenahi baik 

menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin, maupun mental fiskus. Bagi DJP juga 

menekankan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat 

mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi kineja 

fiskus (pegawai pajak) dalam peningkatan pajak. Beberapa permasalahan yang 

dihadapi direktorat jenderal pajak (DJP) pada masa sebelum dilakukannya 

reformasi administrasi perpajakan meliputi, (1) Kesulitan untuk mengetahui 
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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 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 sumber daya manusia 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. 

 Reformasi administrasi perpajakan telah digulirkan oleh pemerintah sejak 

diundangkannya undang-undang pajak yang baru tahun 1983 (Undang-undang 

PPh, Undang-Undang PPN, Undang-undang KUP) hingga revisi-revisi terakhir 

yang dilakukan terhadap ketiga Undang-undang tersebut masing-masing tahun 

2008 dan 2009 dimana salah satu tujuan utama dari reformasi tersebut adalah 

untuk tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Selain itu, reformasi 

baik dari sisi organisasi maupun teknologi informasi tersebut merupakan titik 

balik perubahan sistem official assesment ke sistem self assessment yaitu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo, 2003:12). 

 Reformasi ini dilaksanakan melalui program modernisasi sistem 

administrasi perpajakan. Eksistensi modernisasi sistem administrasi perpajakan 
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mencakup 4 hal yang utama, yaitu (1) Restrukturisasi organisasi berdasarkan 

fungsi dan penerapan prinsip segmentasi wajib pajak, serta debirokratisasi 

pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (2) 

Penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full automation (otomasi 

lengkap); (3) Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui 

pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang 

berlandaskan prinsip ”transparency, fairness, dan performance based”; serta (4) 

penerapan kode etik pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk 

menjamin terwujudnya pelaksanaan ”good governance”. Sistem modernisasi 

administrasi perpajakan ditandai dengan dilakukannya pengorganisasian kantor 

pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak lagi. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem 

administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga 

meningkatkan keefisienan. Cara untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu 

dengan menyusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing 

pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration untuk 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, e-SPT untuk aplikasi pelaporan sehingga 

menjadi paper less dan e-Filing untuk penyampaian SPT melalui sistem online 

dan real time.(Pandiangan,2010). 

 Reformasi DJP adalah sebuah proses yang masih terus berlangsung ibarat 

memperbaiki suatu ruangan atau menyapu lantai, masih ada beberapa tempat yang 

belum tersentuh. Tidak ada sistem yang sempuma, tapi sistem yang baik adalah 
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sistem yang secara berkelanjutan memperbaiki diri atau berkembang. Demikian 

juga yang terjadi di DJP, pasti ada oknum-oknum atau orang-orang aneh pada 

sistem sebaik apapun. Yang penting adalah memastikan budaya kerja (termasuk 

pengawasan internal) berjalan dengan baik sehingga setiap pelanggaran bersifat 

individual, tidak terstruktur dapat terdeteksi dengan segera. Bila tidak, maka ada 

sesuatu yang salah dengan sistem yang dibangun dan segera diperbaiki. (Joko 

Susanto,2010). 

 Akan tetapi tantangan bagi DJP untuk memperbaiki citra sepertinya akan 

semakin sulit. Mengingat sering ditemukan nya oknum yang menyalahgunakan 

wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Seperti kasus yang 

dialami oleh “AP”, seorang PNS pajak KPP Madya Gambir dan “JJ” Eks PNS 

Pajak KPP Madya Jakarta Selatan yang di duga menerima suap penjualan faktur 

pajak (Sumber: Detik.com – diakses tanggal 29 Januari 2018). Hal ini 

menyebabkan lunturya kepercayaan para Wajib Pajak terhadap DJP. Kasus yang 

terjadi pada oknum tersebut adalah generalisasi masalah seolah-olah semua atau 

sebagian besar pegawai pajak seperti itu, sehingga reformasi DJP dianggap gagal. 

 Dengan visi menjadi model pelayan masyarakat yang menyelenggarakan 

sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan 

masyarakat, direktorat jenderal pajak menetapkan salah satu misinya yaitu misi 

fiskal adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang 

mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-

undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 
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 Menurut Faisal (2016) Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak, ada 

beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi: (1) meningkatkan 

kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan 

secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya minimal. 

Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan 

mengukur berapa besarnya kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan 

yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-

masing sektor perpajakan. 

 Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkankan 

kembali surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan 

pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Kepatuhan wajib pajak ini menjadi penting karena akan menimbulkan upaya 

untuk menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang akan 

berakibat pada kurangnya setoran pajak yang harus dibayar ke kas Negara. Pada 

prinsipnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem perpajakan 

yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan 

diharapkan dapat mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 Berdasarkan uraian diatas tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Reformasi administrasi perpajakan 

juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan direktorat jenderal pajak dalam 

mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip 

good governance. Program sistem modernisasi perpajakan ini mempunyai tujuan 
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tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan 

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai 

perpajakan yang tinggi. Selain itu sistem administrasi perpajakan modern juga 

merangkul kemajuan teknologi terbaru dengan pengembangan Sistem Informasi 

Perpajakan (SIP) menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) yang 

dikendalikan oleh case management sistem dalam workflow sistem dengan 

berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-Sistem 

yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang 

dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jenderal pajak yang mengatur 

perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Dengan subtansi yang 

dikembangkan terbatas pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern 

sebagai praktek reformasi administrasi perpajakan, penulis tertarik untuk meneliti 

sejauh mana penerapan sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja pegawai 

pada kantor pelayanan pajak di Kota Pekanbaru, karena dengan pelayanan yang 

memuaskan kepada wajib pajak maka penerimaan pajak akan meningkat.  

 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

sahudin (2016), pada penelitian tersebut hanya meneliti satu KPP yang berada di 

kota Makasar Utara, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada KPP yang ada 

di kota Pekanbaru yaitu KPP Pratama Tampan, Senapelan, dan Madya.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada kantor pelayanan pajak yang berada di Kota Pekanbaru dan 

menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi 
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dengan judul "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap 

kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru". 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi 

masalah tentang pengaruh modernisasi admintrasi perpajakan terhadap kinerja 

pegawai kantor pelayanan pajak yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini: 

1. Bagaimanakah modernisasi perpajakan berupa struktur organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak di KPP Pratama Tampan, 

Senapelan dan Madya? 

2. Bagaimanakah modernisasi perpajakan berupa penyempurnaan bisnis 

proses dengan memanfaatkan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai kantor pajak di KPP Pratama Tampan, Senapelan dan 

Madya? 

3. Bagaimanakah modernisasi perpajakan berupa penyempurnaan manajemen 

sumber daya manusia  berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak di KPP 

Pratama Tampan, Senapelan dan Madya? 

4. Bagaimanakah modernisasi perpajakan berupa pelaksanaan good 

governance berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak di KPP Pratama 

Tampan, Senapelan dan Madya? 

1.3  Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan modernisasi perpajakan 

berupa struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan modernisasi perpajakan 

berupa penyempurnaan bisnis proses dengan memanfaatkan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan modernisasi perpajakan 

berupa penyempurnaan manajemen sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pajak. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis modernisasi perpajakan berupa 

pelaksanaan good govenance berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoritis 

lebih mendalam mengenai pengaruh modernisasi perpajakan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pajak. 

2. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan 

kemauan membayar pajak. Selain itu juga menambah wawasan mengenai 

hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari penelitian.  

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar wajib pajak sadar akan 

kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

 Sistematika  penulisan ini untuk dapat memberikan gambaran secara 

umum dan untuk dapat memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini 

dibagi kedalam lima bab dibagi kedalam beberapa sub bab, maka sistematika 

penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:  
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, yang terdiri dari pengertian atau pendapat yang 

berkenaan dengan modernisasi administrasi perpajakan dan 

kinerja pegawai pajak,  penelitian terdahulu, pajak dalam 

perspektif islam, hipotesis, kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang objek penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode penelitian yang telah di tetapkan untuk selanjutnya 

diadakan pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan 

pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan 

dalam penelitian selanjutnya.  


