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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak digunakan untuk memenuhi belanja 

pegawai sampai dengan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, 

jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan berbagai fasilitas yang lain dibiayai 

melalui pajak. Kenyataan tersebut menjadikan peranan penerimaan pajak bagi suatu 

negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan 

pembiayaan pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu: 1). Fungsi anggaran (budgetair), 2). fungsi mengatur (regulerend), 3). 

fungsi stabilitas, 4). fungsi redistribusi pendapatan (Erly Suandy, 2008: 13-14). 

Pendapatan negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan 

pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur. Perwujudan dari pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membiayai 

program pembangunan di segala bidang yang akan dilaksanakan secara bertahap dan 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut 

membutuhkan dana dan biaya yang besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya 

diperoleh dari APBN. Salah satu sumber pendapatan APBN adalah berasal dari pajak, 

kenyataan ini menjadikan peran serta Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib 

Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Waluyo, 

2011:2).  

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang 

menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik 

kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (Change Program), 
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penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar 

administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kalau ditinjau dari 

konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan 

pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis, 

2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah 

menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak 

terhindarkan. 

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya 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. 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. 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. 

Struktur organisasi yang disusun secara tepat akan memberikan dukungan dalam 

proses pelayanan yang akan diberikan, selain itu ketepatan dari stuktur organisasi akan 

memberikan jaminan para karyawan dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh instansi. Apabila terbentuk struktur organisasi yang tepat 
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maka upaya untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak dapat secara maksimal 

dilakukan sehingga berdampak pada kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Jadi 

struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan 

menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. 

Struktur organisasi memberikan kemudahan dalam proses tata kelola yang dilakukan 

(Numberi : 2000). 

Modernisasi sistem perpajakan juga menyangkut mengenai business process dan 

teknologi informasi serta komunikasi, dimana dengan adanya perubahan dari sistem 

business process dan teknologi informasi serta komunikasi akan memberikan dukungan 

atas kemudahan serta transparansi sistem perpajakan yang ditetapkan (Liberti 

Pandiangan, 2008 : 8). Konsep modernisasi lebih mengutaman mengenai memodernisasi 

peraturan yang terdiri dari dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan 

perpajakan lainnya sehingga berbagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada wajib 

pajak. 

Apabila kondisi tersebut dapat terwujud dengan sendirinya akan memberikan 

suatu pedoman yang bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya modernisasi perpajakan yaitu mengenai 

manajemen sumber daya manusia, dimana sumber daya merupakan penggerak atas 

aktivitas pelayanan perpajakan yang dilakukan. Semakin baiknya atas kualitas sumber 

daya manusia yang dimiliki instansi maka dengan dapat meningkatkan pelayanan yang 

akan diberikan kepada wajib pajak. Kenyataan tersebut menjadi suatu bukti nyata bahwa 

dengan semakin baiknya kualitas manajemen sumber daya manusia maka dengan 

sendirinya mampu memahami keinginan para wajib pajak sehingga mereka sadar akan 

kewajiban perpajakannya. 
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Modernisasi perpajakan perpajakan juga menunjukkan adanya perbaikan berbagai 

bentuk fasilitas yang akan diberikan oleh wajib pajak sehingga tujuan akhir yaitu 

menciptakan kepuasan wajib pajak. Apabila kepuasan wajib pajak ini terbentuk maka 

dengan sendirinya kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk. Modernisasi perpajakan yang 

terakhir yaitu mengenai good governance, dimana pada ketentuan ini instansi benar-benar 

harus menerapkan sistem yang bersih sehingga terhindar dari proses manipulasi dan 

kecenderungan adanya kecurangan yang dapat dilakukan para pegawai pajak. Corporate 

governance menunjukkan suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan 

upaya perbaikan segala bentuk prosedur yang ditetapkan (Suprayitno, et all, 2004:18). 

Melalui pengendalian secara tepat maka upaya untuk meningkatkan kualitas perpajakan 

di Indonesia dapat secara maksimal dilakukan.  

Modernisasi perpajakan memiliki tujuan akhir, yaitu dengan memberikan 

pelayanan atas kemudahan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sehingga dapat memberikan dukungan untuk menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. 

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa 

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan 

oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini 

yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.  Kepatuhan wajib 

pajak memberikan gambaran mengenai kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak 

sehingga membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur 

merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena 

berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, 
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serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya 

berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka 

dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis 

bagi pengembangan perekonomian regional. Perikanan, industri dan jasa merupakan 

sektor perekonomian utama Sidoarjo yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi 

pemerintah daerah yaitu dari sektor pajak. Potensi wilayah tersebut berbanding lurus 

dengan jumlah pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, dimana salah 

satu indikatornya yaitu adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang lapor dan jumlah 

penerimaan pajak yang diterima. Adapun untuk membuktikan kondisi tersebut maka 

disajikan data mengenai jumlah wajib lapor dan penerimaan pajak yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Sidoarjo yang tercatat di KPP Pratama Sidoarjo 

Barat tahun 2012 sampai 2014. 

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Lapor dan Penerimaan di KPP Pratama Sidoarjo 

Barat Tahun 2012-2014 

Tahun Orang Pribadi Total 

2012 104.801 104.801 

2013 108.375 108.375 

2014 111.792 111.792 

 Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Barat, Tahun 2016. 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah wajib lapor 

pajak dan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, kondisi ini 

mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga  

meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fasmi dan Misra (2011) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi 

perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha 

kena pajak. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurfani (2013), hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa variabel modernisasi perpajakan yang meliputi struktur 

organisasi, business process dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen 

sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance dan variable terikat yaitu 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang mempunyai pengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian tersebut  Rahayu dan 

Lingga (2009) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan 

terhadap kepatuhan pajak yang melakukan survey pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung “X”. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sistem administrasi 

perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak yang artinya hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan modernisasi, yakni 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang 

belum konsisten, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa 

saja yang menyebabkan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 

mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak (Studi Kasus Para Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sidoarjo Barat)”. 

B. Rumusan Masalah 

“Apakah modernisasi perpajakan yang meliputi Struktur organisasi, business 

process dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia dan 

pelaksanaan good governance berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat 

?” 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokus pada wajib pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan yang 

ditinjau dari modernisasi admistrasi perpajakan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

“Untuk menjelaskan pengaruh modernisasi perpajakan yang meliputi Struktur 

organisasi, business process dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen 

sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sidoarjo Barat.” 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji teori pelayanan yang diartikan 

bahwa sebagai negara yang melayani masyarakatnya serta melindungi kepentingan 

harta benda dan jiwa warga Negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak 

yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang 

dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak orang 

pribadi dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. 

b. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dengan harapan penelitian yang dilakukan dapat lebih berkembang. 

 


