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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang membutuhkan aliran dana untuk proses

menjadi Negara yang maju melalui pembangunan, sumber pendapatan Negara

yang mampu untuk membiayai proses pembangunan tersebut salah satunya

adalah sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan

kontribusi terbesar dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun telah

banyak dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan

peraturan perundang-undangan baru dibidang perpajakan guna meningkatkan

kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber pajak lainnya.

Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik

negara maju maupun negara berkembang. Jika pembayar pajak tidak patuh

maka akan mengarah pada keinginan untuk mengambil tindakan untuk

menghindari, menyelundupkan dan mengabaikan pajak yang pada akhirnya

akan menyebabkan pendapatan Negara menurun.
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Ada beberapa kasus mengenai kepatuhan wajib pajak, salah satunya aktivis

anti korupsi sekaligus ekonomi Dahnil Anzar menyebutkan penerimaan pajak di

Indonesia sulit ditingkatkan.Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya

pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah, saat

perusahaan wajib pajak juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, membayar

pajak badan merupakan hal yang cukup signifikan terhadap pemasukan kas

Negara.

Selain itu kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor

administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum

pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.Patut disyukuri bahwa perkembangan

perpajakan nasional kita mengarah pada sistem kebijakan modernisasi pajak

yang lebih baik di semua lini birokrasi dan sistem teknologi informasi.

Modernisasi administrasi perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan

tingkat kepuasan wajib pajak. Tingkat kepuasan wajib pajak dapat tercermin

dalam ketetapan waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT),

mengurangi denda atau penalti untuk keterlambatan pembayaran angsuran pajak

karena Wajib Pajak (WP) akan memiliki implikasi untuk peningkatan kepatuhan

membayar pajak dan pendapatan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) ditandai oleh pengorganisasian kantor pajak berdasarkan jenis

pajak. Seperti pada kantor pajak pratama. Ini dilakukan untuk menghindari

akumulasi kontrol dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi di kantor

modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan efisiensi.
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Untuk meningkatkan kinerja kerja, disusun SOP (Standard Operating

Procedure) untuk setiap pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-

Registration untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak (WP), e-SPT untuk laporan

aplikasi, paperless dan e-filling untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) melalui sistem online dan real time.

Selain itu ada juga pengguanaan e-Billing untuk mempermudah pembayaran

pajak dengan cara memanfaatkan media elektronik dengan menggunakan billing

didapat saat Wajib Pajak (WP) mengisi Surat Setoran Pajak (SPP) yang

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Saat ini ada beberapa

kanal yang telah disahkanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan

kode billing pajak.Salah satunya adalah e-Billing Online Pajak, yang telah

disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat ID billing

berdasarkan KEP-72/PJ/2016.Dengan demikian, Online Pajak merupakan salah

satu Alternatif untuk membayar pajak secara online yang resmi.

Dengan pengesahan e-Billing oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

selain mempermudah proses pembayaran pajak juga memberi metode baru untuk

mempermudah transaksi pembayaran pajak, fungsi e-Billing adalah untuk

membantu Wajib Pajak (WP)membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan

kode billing untuk membayar pajak.

E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih

efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak.E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan

menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem
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billing pajak. E-billing mulai berlaku 1 juli 2016. Sebelum penggunaan e-billing

wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service atau teller

bank, kring pajak 1500200, SMS ID billing, layanan billing di KPPatau KP2KP,

internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran e-billing

melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP

atau KP2KP, dan internet banking.

Meskipun tingkat kepatuhan pajak dalam beberapa tahun terakhir telah

meningkat dalam hal pembayaran pajak, masih dianggap relatif rendah.Itu

karenabanyak pembayar pajakterutama Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM),

mereka tampaknya masih menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga

pajak yang harus dibayar juga masih rendah.Ini juga menambah ketidaktahuan

Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) tentang peraturan dan sanksi pajak yang

ada. Jika Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) memahami dan mengetahui

sanksi pajak yang berlaku, ini akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

mereka dalam membayar pajak. Hal ini juga akan mempengaruhi pencapaian

target penerimaan pajak tahun ini. Dalam hal membuat Kode Billing, Wajib

Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) masih ditemukan yang membuat

Kode billing selama beberapa bulan sekaligus, dan pembayaran pajak yang

melebihi batas tanggal pembayaran pajak. Hal tersebut tentu saja merupakan

manifestasi dari ketidaktaatan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Dan mulai dari latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan pada saat yang sama menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu

tugas akhir yang nantinya dapat bermanfaat baik untuk Kantor Pelayanan Pajak
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(KPP) Pratama Pasuran atau untuk Kantor Pajak lainnya sebagai referensi dan

tolok ukur apakah ada atau tidak ada pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib

pajak (WP) setelah penerapan modernisasi sistem administrasi, dan dari sini

peneliti mengusulkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka peneliti

mendapatkan perumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Prosedur e-BillingPada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Pasuruan saat ini?

2. Bagaimana Pernyataan Wajib Pajak (WP) terhadap pelaksanaan e-

BillingPada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan?

3. Apa kendala dan solusi dalamprosedur sistem administrasie-BillingPada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan?

C. Batasan Masalah

Berlandasan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka peneliti

memberikan beberapa batasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan bisa

terfokus pada tujuan penelitian, berikut batasan masalah yang sudah ditentukan:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)

Pasuruan.

2. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana sistemadministrasie-

BillingpadaKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan sebelum dan
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sesudah terjadinya penerapan modernisasi di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Pasuruan.

3. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti

mengumpulkan data-data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pasuruan, mulai dari sebelum diterapakanya modernisasi sistem e-Billing

administrasi perpajakan sampai diterapkannya modernisasi sistem e-

Billing administrasi perpajakan.

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah dan batasan masalah diatas maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

a. Untuk mendeskripsikan prosedur sistemadministrasie-Billing pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan.

b. Untuk mengetahui pernyataan Wajib Pajak (WP) dalam pelaksanaan

sistem administrasi e-Billing yang dilakukan pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pasuruan.

c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan sistem

administrasi e-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pasuruan.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang

menghasilkan kegunaan dari penelitan ini diantaranya:
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a. Bagi Dirjen Pajak penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan

yang dapat berguna bagi bahan pertimbangan pengambilan

keputusan agar progam-progam atau kebijakan-kebijakan pajak yang

akan datang dapat berjalan lebih baik lagi.

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan dan dapat

menjadikan penelitian ini sebagai bahan refrensi untuk melanjutkan

pokok pembahasan mengenai penelitian ini.

c. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan agar pelaksanaan

mengenai modernisasi sistem administrasi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Pasuruan bisa semakin baik dan semakin maksimal

dalam penerapannya.


