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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah modal dasar manusia dalam pembentukan pribadi,

dengan pendidikan manusia bisa lebih mengenal baik dan buruk, layak dan tidak

layak, pantas atau tidak pantas dalam menjalani kehidupan dari berbagai

aspek.Manusia adalah makhluk yang dinamis, bukan makhluk yang statis. Sebagai

makhluk yang dinamis, manusia terus menerus berada didalam proses “menjadi”

(to be ). Untuk “menjadi”, manusia memerlukan kebebasan.hanya dengan

kebebasan manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk

menjadi “ dewasa” . dan tujuan dari pendidikan kita adalah mengantarkan anak

didik menjadi manusia dewasa, yakni manusia yang mampu berpikir dan

melakukan tindakan atas pilihannya sendiri. (dananjaya,2005:ix )

Dalam undang-undang nomor 20 pasal 1 tahun 2003 tentang system

pendidikan nasional,dinyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, peran aktif pemerintah

dan masyarakat sangat diharapkan. Kemudian sejalan dengan perubahan

paradigma pembangunan,tuntutan terhadap kualitas sumber daya  manusia
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semakin diperlukan, karena manusia merupakan aktor utama dan  penentu dari

setiap perubahan, sehingga dinamika perilaku pembangunan ditentukan oleh

keinginan dan kebutuhan manusia itu sendiri.

Perguruan tinggi sebagai institusi formal yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi, perlu menyikapi perubahan yang terjadi dewasa ini. Proses perubahan yang

demikian cepat, menuntut adanya pemikiran kembali (rethingking) , yang mana

kegiatan akademik yang selama ini berorientasi pada proses pendewasaan berpikir

ilmiah, sekarang beralih kepada menciptakan kemampuan dan pengetahuan yang

sesungguhnya diakui dan mampu menjawab tantangan ke depan.

Melihat persoalan ini lebih jauh  ke depan yang harus disadari adalah

bagaimana memahami terjadinya berbagai perubahan pandangan (the greening

ofthe mind). Selama ini, tanggung jawab pendidikan hanya sekedar melepas dan

meluluskan alumni saja, sekarang beralih kepada melahirkan kompetensi dan

peluang bagi para lulusan. Dalam konteks yang lebih luas, terkait dengan masalah

ini, sudut pandang kita akan tertuju  pada dua masalah besar yakni ; globalisasi

dan otonomi daerah.

Pertama ; telah kita sadari, menghadapi globalisasi , kita menghadapi banyak

perubahan. Mulai dari bidang business process reengineering, new information

system and technology,skiil develovment sampai kepada apa yang  disebut dengan

new government regulation. Semua ini akan bergulir secara bebas, dan masing-

masing akan memberikan dampak, baik positive maupun negative .misalnyanew

technology, free trade, free lobour movement. Kondisi ini akan membuat

persaingan semakin ketat untuk merebut berbagai kesempatan dan peluang. Untuk
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menyikapi perubahan ini , kita dituntut harus mempersiapkan tenaga kerja yang

fropesional, serta memiliki kompetensi yang meliputi sikap (attitude),

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill).

Kedua ; dengan adanya perubahan otoritas kewenangan melalui UU No.32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  dan UU No.33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah (pusat) dengan Pemerintah Daerah,telah

menimbulkan dampak luas bagi kegiatan pembangunan daerah. Selama ini

pembangunan bersifat top down dan penuh intervensi dari pemerintah pusat, telah

berubah kepada system desentralisasi yang mengutamakan aspirasi masyarakat (

buttom up) dalam proses pembangunan.

Dalam rangka mendukung dan mengantisipasi  kedua persoalan diatas, maka

dunia pendidikan tinggi dirangsang untuk menyusun paket program pendidikan

yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas , moratif dan

kreatif serta mampu menjawab tantangan. Salah satu kebutuhan yang perlu

dipenuhi , terutama di daerah Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau adalah

tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dan berkemampuan dalam

bidang Administrasi Perpajakan. Namun perlu disadari, untuk merekrut tenaga

tersebut masih sukar karena jumlah lulusannya tergolong langka. Hal ini juga

dirasakan oleh Pemerintah Daerah Propensi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau

serta perusahaan swasta yang bermukim di bumi “lancang kuning”  ini.

Dalam rangka untuk menjawab perubahan dan sekaligus menangkap

peluang yang ada sebagaimana diungkapkan diatas , maka Fakultas Ekonomi dan
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Ilmu Sosial  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membuka

Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

Dengan dibukanya program studi Diplma III  Administrasi Perpajakan

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada UIN Suska Riau. Semoga yang

dihadapi oleh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yakni masalah Globalisasi dan

Otonomi Daerah akan selesai karena beberapa tahun terakhir ini para Alumni

jurusan Administrasi Perpajakan telah bersosialisasidan memberikan dampak

positiv secara langsung kepada masyarakat,bangsa serta bertindak langsung untuk

menciptakan Good Government serta telah mengimplementasikan

IlmuPengetauan yang telah didapat dari UIN Suska Riau secara baik kepada

keluarga,masyarakat,dan bangsa.

Program studi Dipoma III Administrasi Peerpajakan didirakan tanggal

SK;DJ.1/426/2007 dan tanggal SK 1 November 2007. Dari situlah jurusan

Administrasi Perpajakan meningkatkan program-programnya antara lainnya :

VISI :
Mencetak tenaga ahli madya frofessional, jujur dan berakhlak mulia

dibidang Administrasi Perpajakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

pengembangan perpajakan di tingkat daerah dan nasional.

MISI:
a. Mendidik  dan menghasilkan tenaga ahli madya yang terampil.

b. Memahami konsep-konsep perpajakan.

c. Memahami prosedur Administrasi Perpajakan.

d. Mampu menggunakan teknologi computer dan akuntansi dalam

mengelola perpajakan.
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e. Ahli dalam menghitung dan mengisi SPT semua jenis pajak dan

retribusi.

f. Terampil melakukan penyelidikan dan penyidikan sengketa pajak.

g. Terampil menyelesaikan persoalan dan sengketa pajak.

h. Terampil membuat perencanaan perpajakan.

TUJUAN :
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi.

2. Menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berwawasan

Islami serta menjungjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuhan bangsa.

3. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik, ahli dan terampil dalam bidang Administrasi dan

Akuntansi Perpajakan.

4. menciptakan peserta didik yang mampu melihat potensi pajak,

merumuskan kebijakan perpajakan dan sekaligus memecahkan persoalan

perpajakan.

Serta memberikan materi-materi dalam perkuliahan dengan baik dan

sangat kreatif, dimana materi yang di programkan oleh jurusan Administrasi

Perpajakan di kelompokkan seperti dibawah ini:

No KELOMPOK MATA KULIAH

1 Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK )

2 Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

3 Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)

4 Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)

5 Matakuliah Berkehidupan Bermasyarkat (MBB)



6

Program –program yang dilakukan diatas oleh jurusan Administrasi

Perpajakan tersebutlah yang meningkatkan Minat Masuk pada jurusan

Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska

Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 pasal  19 tahun 2003 Tentang System

Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah

pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister,

spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui lembaga

ini di didik untuk menjadi seseorang yang ahli , fropesional demi suatu ilmu atau

suatu bidang keilmuan serta sanggup mengabadikannya guna kepentingan

masyarakat dan bangsa.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang dahulu bernama IAIN

Suska Riau merupakan perguruan tinggi yang di selenggarakan dibawah  naungan

Departemen Agama .  Adapun tujuan dari UIN Suska Riau itu sendiri adalah:
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a. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan

professional yang dapat menerapkan, mengembangkan,

ataumengaplikasikan ilmu agama Islam, teknologi, seni, dan ilmu lain

yang terkait.

b. Menggali dan mengembangkandan menyebarluaskan ilmu agama Islam,

teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan

masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. (panduan akademik

,2011 : 5 )

UIN Suska tentu sangat berbeda dengan universitas yang lain yang  ada  di

pekan baru. Karena ada nilai plus yang menjadi andalan bukan saja dari disiplin

ilmu agama, dan pendidikan saja tetapi juga mencakup disiplin ilmu non

agama.UIN Suska tidak memisahkan nilai agama dengan disiplin ilmu umum,

tetapi di integrasikan dan ini menjadi nilai tambah dan ciri khas yang ada di UIN

Suska Riau.

Seiring dengan berubahnya IAIN Suska menjadi UIN Suska Riau, maka di

ikuti pula dengan bertambahnya berbagai fakultas dan frodi-frodi bukan saja

disiplin ilmu agama tapi juga disiplin ilmu umum.Termasuk salah satunya adalah

fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau yang jumlah prodi nya semakin

bertambah dan mahasiswa/I peminatnya juga cukup banyak. Fakultas ekonomi

dan ilmu social UIN Suska Riau menawarkan 6 jurusan  yaitu Administrasi
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Negara S 1, Manajemen S 1, Akutansi S 1, Manajemen Perusahaan, Akutansi D 3,

dan Administrasi Perpajakaan.

Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska penulis coba

mencermati salah satu yang ada di fakultas tersebut yaitu jurusan Administrasi

Perpajakan yang tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah calon mahasiswa/I

yang memilih jurusan tersebut.Hal ini bisa di lihat pada tabel peminat  jurusan

Administrasi Perpajakan berikut ini :

Tabel 1 : Data Peminat Jurusan Administrasi Perpajakan

Tahun

Akademik

Jalur masuk

jumlah PersentasePBUD SNMPTN UMJM SPMB

PTAIN

UNDANGAN

SNMPTN

2011/2012 - - 64 7 - 71 14%

2012/2013 13 - 70 16 - 99 19%

2013/2014 24 24 35 10 - 93 18%

2014/2015 11 15 54 29 - 109 21%

2015/2016 18 25 61 35 - 139 28%

JUMLAH 511 100%

Sumber : bagian akademik UIN suska riau.

Dari tabel diatas kita dapat melihat bagaimana gambaran calon

mahasiswa/I yang memilih jurusan administrasi perpajakan dengan trend yang

turun naik. Dengan melihat tabel di atas tentunya bagaimana nanti pihak jurusan

mampu meningkatkan  trend yang positif tentunya dengan peningkatan yang baik.

Dari tabel pertama di atas dari sekian jumlah peminat yang ada yang

menentukan keputusannya untuk kuliah di jurusan administrasi perpajakan

mengalami peningkatan yang cukup baik.  Untuk melihat  peningkatan tersebut
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kita bisa melihat pada tabel 2 yang menyajikan data jumlah mahasiswa/I yang

memutuskan kuliah di jurusan administrasi perpajakan di fakultas ekonomi dan

ilmu social uin suska riau sebagai berikut :

Tabel 2 : Data mahasiswa/I yang memutuskan untuk kuliah pada

Jurusan Administrasi Perpajakan

Tahun Akademik Jumlah mahasiswa/i Persentase

2011/2012 53 15%

2012/2013 84 23%

2013/2014 65 18%

2014/2015 65 18%

2015/2016 91 26%

Jumlah 358 100%

Sumber: bagian akademik fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA

RIAU

Dari tabel diatas bisa terlihat meningkatnya mahasiswa/I yang memilih

jurusan Administrasi Perpajakan .hal ini menunjukkan motivasi mahasiswa/I

dalam memilih jurusan Administrasi Perpajakan sangat tinggi. Sekalian dari

jumlah peminatnya mengalami fluktiasi yang turun naik namun keputusan

mahasiswa/I yang memilih jurusan  Administrasi Perpajakan pada UIN Suska

Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social setiap tahunnya meningkat. Setiap

individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga faktor –faktor

mahasiswa/I dalam memilih jurusan juga berbeda-beda pula. Calon mahasiswa/I
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tentu akan memilih jurusan tertentu dengan harapan jurusan yang dia pilih

nantinya akan dapat menenjang proses pendidikan dikemudian hari dan

mendapatkan pekerjaan yang baik. Faktor-faktor yang harus di pertimbangkan

dalam memilih jurusan adalah minat dan bakat yang ada dalam diri seseorang.

Faktor lainnya adalah biaya, informasi, guru dapat dijadikan saran untuk memilih

jurusan di perguruan tinggi , fasilitas dan tenaga pengajar yang dibutuhkan

mahasiswa/i.

Berdasarkan hasil penelitian yang sama ditulis oleh Broto Wiguna tahun

2012 dengan konsentrasi penelitian pada jurusan Administrasi Negara dengan

judul Analisis Faktor Mahasiswa Memilih Jurusan Administrasi Negara Pada

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau menyimpulkan bahwa 78,8%

factor yang mempengaruhi mahasiswa memilih jurusan Administrasi Perpajakan

adalah Faktor Budaya,Sosial, Pribadi dan Psikologi secara signifikan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan  mahasiswa/I dalam memilih

jurusan dan berdasarkan data yang ada , penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut , adapun judulnya adalah sebagai berikut :“Analisis Faktor

Yang Mempengaruhi Mahasiswa/I Memilih Jurusan Ilmu Administrasi

Perpajakan Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka

perumusan masalah yang  penulis kemukakan adalah :
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a. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi mahasiswa/I memilih

jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Pada Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Strategi kebijakan apa  yang dilakukan oleh Jurusan dan Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Social untuk meningkatkan  peminat jurusan Ilmu

Administrasi Perpajakan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim  Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi

mahasiswa/I memilih jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan  pada

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk mengetahui apa saja strategi kebijakan yang dilakukan oleh

Jurusan dan Fakultas dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan

mahasiswa/I baru pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Akademis, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat

untuk mencapai kebulatan study stara satu ( S1) pada Jurusan Ilmu

Administrasi Negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.
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b. Perguruan Tinggi, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi

Perguruan Tinggi untuk mengembangkan Kualitasnya sebagai

Lembaga Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan kebutuhan dan

keinginan mahasiswa/I khususnya Jurusan  Ilmu  Administrasi

Perpajakan.

c. Sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan

kemampuan berpikir  melalui penulisan karya ilmiah.

d. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian

selanjutnya dalam objek yang sama.

e. Peneliti, membandingkan teori-teori yang telah di dapatkan selama

perkuliahan melalui penelitian yang dilakukan, serta mengembangkan

kemampuan berpikir analisis dan kritis terhadap masalah yang  ada.

f. Calon mahasiswa/I , memberikan gambaran kepada calon

mahasiswa/I sebelum memutuskan untuk memilih salah satu jurusan

untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai

berikut :

I   : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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II  : TINJAUN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang relevan sebagai

landasan dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya adalah konsep teori, konsep

operasional, teknik pengukuran dan hipotesis.

III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis data, sumber data,

sampel dan analisis data.

IV :GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat jurusan Administrasi

Perpajakan,Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana Pada Jurusan

AdministrasiPerpajakan.

V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari

penelitiananalisis factor yang mempengaruhi mahasiswa/I memilih Jurusan Ilmu

Administrasi Perpajakan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

VI  : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil

analisa data dan saran- saran yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti.


