
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Pajak adalah penerimaan negara yang sangat diandalkan sebagai penopang 

utama penerimaan negara. Namun di Indonesia penerimaan negara melalui sektor 

pajak belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka dilakukan 

reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1983 yaitu perubahan yang mendasar 

dari official assesment ke self assessment system. Official assesment adalah sistem 

penetapan perhitungan jumlah pajak yang dilakukan oleh penagih pajak, dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Sementara self assessment adalah sistem 

penetapan perhitungan jumlah pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. 

Dengan perubahan tersebut diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat 

yang akhirnya akan meningkatkan pula penerimaan negara.  

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat dua 

jenis penerimaan negara, yakni penerimaan pajak dan bukan pajak. Jika 

dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak maka penerimaan pajak, baik nilai 

maupun persentasenya adalah yang terbesar. Berdasarkan data tahun 2002-2010 

nilai penerimaan pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan 

negara, seperti diperlihatkan pada Tabel 1.  

Selain kontribusi terhadap total penerimaan, realisasi penerimaan pajak dari 

tahun ke tahun juga mengalami  peningkatan yang signifikan. Apabila pada tahun 

2002 penerimaan pajak (termasuk Pajak Penghasilan Minyak dan Gas/ PPh 

Migas) adalah Rp. 210,10 Triliun, maka pada tahun 2010 angka tersebut 

meningkat menjadi Rp. 723,3 Triliun.  

Jika PPh Migas tidak diperhitungkan, penerimaan pajak sejak tahun 2002 

terus meningkat. Pada tahun 2002 angka tersebut adalah Rp. 159,17 Triliun. 

Kemudian berturut-turut pada tahun 2003 sebesar Rp. 185,37 Triliun, tahun 2004 

Rp. 215,5 Triliun, tahun 2005 Rp. 256,89 Triliun, tahun 2006 Rp. 304,61 Triliun,  
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Tabel 1 Nilai penerimaan pajak tahun 2002-2010 

Tahun 

Penerimaan Pajak 

Nilai (dalam Triliun 

Rupiah) 

Persentase terhadap penerimaan negara 

(  persen) 

2002 210,1 70,3 

2003 242,0 70,8 

2004 279,2 69,1 

2005 347,0 70,1 

2006 409,2 64,1 

2007 490,9 69,4 

2008 658,7 67,1 

2009 619,9 72,9 

2010 723,3 72,6 

Sumber : diolah dari APBN 2002-2005 (www Depkeu.go.id, diakses pada tanggal 5 Maret 2008), 

dan Data Pokok APBN 2006-2012 Kementerian Keuangan RI. 

 

dan tahun 2007  Rp. 344,54 Triliun dan pada tahun 2008 lalu sebesar Rp. 438,95  

Triliun, pada tahun 2009 sebesar 445,48 Triliun dan pada tahun 2010 lalu sebesar 

Rp 504,90 Triliun. 

Tabel 2 menunjukkan peranan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 

penerimaan pajak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menurut lapangan usaha. 

Dari tabel tersebut sektor  agribisnis memiliki persentase peranan yang relatif 

tinggi atas PDB dengan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2006. Pada tahun 

2010 sektor agribisnis berada pada posisi dua besar di bawah industri pengolahan 

yaitu sebesar 15,34  persen. Besarnya sumbangan tersebut di bawah urutan 

pertama industri pengolahan 24,82  persen. Namun besarnya peranan Produk 

Domestik Bruto tersebut tidak berbanding positif dengan peranan penerimaan 

pajak. Pada tahun 2010 PDB sektor agribisnis memberikan sumbangan 15.34  

persen sementara penerimaan pajaknya memberikan sumbangan 2.73  persen atau 

diurutan ke delapan dari 10 (sepuluh) sektor.  Kecilnya sumbangan penerimaan 

pajak dari sektor agribisnis tidak terlepas dari adanya fasilitas perpajakan yang 

diberikan kepada sektor ini, yaitu fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang hasil pertanian, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 

  

Tabel 2 Peranan PDB dan penerimaan pajak per sektor usaha 

Lapangan Usaha Keterangan 
2005 
 ( %) 

2006 
( %) 

2007 
 ( %) 

2008 
 ( %) 

2009 
( %) 

2010 
 ( %) 

Pertanian, Perkebunan, 
Peternakan, Kehutanan & 
Perikanan PDB Sektor 13,07 12,87 13,72 14,48 15,3 15,34 

  Penerimaan 1,95 1,72 2,11 3,14 3,15 2,73 

Pertambangan & Penggalian PDB Sektor 11,07 10,89 11,15 10,94 10,56 11,15 

  Penerimaan 5,47 5,47 6,62 6,12 7,51 5,91 

Industri Pengolahan PDB Sektor 27,72 27,32 27,05 27,81 26,37 24,82 

  Penerimaan 44,86 44,57 38,54 40,24 36,1 38,71 

Listrik, Gas & Air Bersih PDB Sektor 0,96 0,9 0,88 0,83 0,84 0,78 

  Penerimaan 1,45 2,22 1,6 1,44 1,47 1,86 

Konstruksi PDB Sektor 7,01 7,46 7,72 8,48 8,91 10,29 

  Penerimaan 3,1 3,59 5,18 4,18 4,52 4,17 

Perdagangan, Hotel & Restoran PDB Sektor 15,74 14,9 14,9 13,97 13,28 13,72 

  Penerimaan 13,88 13,12 13,85 15,12 15,82 16,96 

Pengangkutan & Komunikasi PDB Sektor 6,5 6,87 6,69 6,31 6,29 6,5 

  Penerimaan 7,85 7,75 8,09 7,55 6,72 6,66 
Keuangan, Real Estate & Jasa 
Perusahaan PDB Sektor 8,28 7,99 7,72 7,44 7,21 7,21 

  Penerimaan 15,35 15,83 16,86 15,45 17,99 16,68 

Jasa-jasa PDB Sektor 9,94 10,79 10,08 9,74 10,24 10,19 

  Penerimaan 2,61 2,66 3,76 3,52 4,08 4,41 

Sektor lainnya PDB Sektor             

  Penerimaan 3,47 3,07 3,4 3,25 2,64 1,93 

TOTAL 
PDB Sektor 100 100 100 100 100 100 

Penerimaan 100 100 100 100 100 100 
Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak  (2005, 2006, 

2007, 2008,2009 dan 2010) 
 

Secara absolut PDB pada tahun 2010 sebesar Rp 6.423 triliun  dengan  

penerimaan pajak  sebesar Rp 504,9 triliun. PDB sektor usaha pertanian, 

perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 985,1 triliun 

sedangkan penerimaan pajaknya sebesar Rp 13,76 triliun atau memiliki rasio  1,4 

persen.  Rasio ini merupakan rasio paling kecil dibanding sektor-sektor lainnya. 

Secara berturut-turut sektor lainnya memiliki rasio: sektor konstruksi rasio sebesar  

3,19 persen, sektor jasa-jasa sebesar 3,4 persen, sektor pertambangan dan 
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penggalian sebesar 4,16 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,06 

persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 9,72 persen, industri pengolahan 

sebesar 12,26 persen, keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 18,19 

persen dan terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 18,74 persen. 

Jika diperinci menurut sub sektor, khususnya tahun 2010 untuk sektor 

petanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, kontribusi 

penerimaan pajak masing-masing sub sektor tersebut dapat di lihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 3 PDB dan penerimaan pajak sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, 
Kehutanan dan Perikanan            

Tahun 2010                                              

Sektor 
PDB    

(milyar rupiah) 
Penerimaan Pajak 

  (milyar rupiah) Persentase 

Pertanian dan perburuan               483.521,10                      1.496,12  0,31% 
Perkebunan               135.258,10                    11.113,87  8,22% 
Peternakan               119.094,90  478,90 0,40% 
Kehutanan                 48.050,50  594,16 1,24% 
Perikanan               199.219,00  78,58 0,04% 
      

Total                 985.143,60                    13.761,63  1,40% 
Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak  (2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

Dengan membandingkan PDB dengan penerimaan  pajak masing-masing 

sub sektor,  sub sektor perikanan memiliki rasio paling kecil yaitu 0,04 persen,  

selanjutnya sub sektor pertanian dan perburuan sebesar  0,31 persen, sub sektor 

peternakan 0,40 persen, sub sektor kehutanan 1,24 persen dan terakhir sub sektor 

perkebunan 8,22 persen. Mengingat PDB sektor agribisnis yang menduduki posisi 

ke dua peranannya  terhadap total PDB pada tahun 2010 tetapi penerimaan 

pajaknya  menduduki posisi ke delapan dari sepuluh sektor sebagaimana 

dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan di sektor 

agribisnis sebagai subyek penelitian. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak,  perusahaan 

yang bergerak di sektor agribisnis adalah 21.764  perusahaan, sebanyak 2.180 dari 
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jumlah tersebut merupakan perusahaan yang terdaftar atau berdomisili di wilayah 

DKI Jakarta. Jumlah dan klasifikasi usaha di sektor agribisnis tersaji di tabel 4. 

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dimulai dengan 

berbagai reformasi yang dilakukan.  Sejak tahun 1983 Indonesia menganut sistem 

self assessment, yaitu Wajib Pajak  diberikan kepercayaan yang penuh             

untuk  menghitung,  menyetor     dan  melaporkan   jumlah  pajak  yang terutang 

 
Tabel 4 Jumlah unit perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis 

Klasifikasi usaha Terdaftar Jakarta 

1. Pertanian tanaman pangan dan perkebunan 7.652 603 

2. Pertanian buah-buahan, perkebunan kelapa, 

kelapa sawit, perkebunan jambu mete, dan 

tanaman untuk rempah 

11.976 1.281 

3. Pengusahaan hutan tanaman 751 145 

4. Pengusahaan hutan alam 698 67 

5. Pengusahaan hasil hutan selain kayu 209 11 

6. Usaha kehutanan lainnya 478 73 

Jumlah 21.764 2.180 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah kembali sesuai kebutuhan, 2010) 
 

berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan yang menganut self 

assessment di atas keberadaan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah mutlak (Gunadi, 

2007). SPT merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus (penagih 

pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak).  

Menurut Darmayanti (2004), sistem self assessment hanya akan berjalan 

dengan baik jika di masyarakat telah terbentuk voluntary compliance, yakni 

kepatuhan sukarela atas ketentuan pajak. Misalnya  seseorang pengusaha yang 

sukses sebagai  Wajib Pajak yang taat seharusnya membayar pajak sesuai dengan 

kewajibannya. Namun demikian, kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan 

kewajiban perpajakan dipengaruhi  berbagai hal yang melekat pada diri individu 

tersebut, antara lain tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lingkungan dan usia. 
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Kondisi yang terjadi di Indonesia dalam kenyataan diketahui bahwa tingkat 

kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan relatif 

rendah. Sebagai gambaran, pada tahun pajak 2002 sampai dengan tahun pajak 

2008 tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berkisar di 

angka 30 persen hingga 35 persen dan pada tahun pajak 2009 serta tahun pajak 

2010 tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berada 

diangka 54 persen dan 58 persen, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.  

Selain itu, keakuratan dari Wajib Pajak dalam menghitung, melapor dan 

menyetor pajak masih diragukan kebenarannya. Keraguan tersebut dapat terjadi 

dalam hal tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak masih sangat rendah, ditinjau dari 

penyampaian SPT Tahunan, ketepatan waktu penyetoran, kebenaran jumlah 

perhitungan pajak, dan ketepatan waktu pelaporan. Permasalahan dalam 

kepatuhan pajak seperti ini perlu dicarikan solusi dengan maksud meningkatkan 

kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya bertujuan 

meningkatkan pendapatan negara. 

 
Tabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh 

Tahun 

Pajak 

Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Terdaftar Wajib 

SPT 

SPT Tahunan 

PPh 
Rasio Kepatuhan 

 (WP) (WP) (SPT) (  persen) 

2002     2,591,256      2,359,058        788,992  33.45 

2003     3,022,639      2,763,152        967,613  35.02 

2004     3,445,091      3,131,064     1,070,192  34.18 

2005     3,863,385      3,481,787     1,182,437  33.96 

2006     4,358,014      3,871,823     1,240,571  32.04 

2007     4,805,290      4,231,117     1,278,290  30.21 

2008     7,137,023      6,341,828     2,097,849  33.08 

2009   10,682,099      9,996,620     5,413,114  54.15 

2010   15,911,576    14,101,933     8,202,309  58.16 

Sumber : Ditjen Pajak, 2011 

Andreoni  et al. (1998) menyatakan bahwa persoalan kepatuhan pajak 

adalah persoalan lama yang umurnya setua pajak itu sendiri. Menurut Mustikasari 
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(2007), kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini diindikasikan 

dari belum optimalnya penerimaan pajak berdasarkan rendahnya rasio pajak (tax 

ratio). 

Angka rasio pajak di Indonesia mengalami fluktuasi selama tahun 2002 

sampai dengan 2010, terakhir pada tahun 2010 rasio pajaknya sebesar 11,26  

persen.  Sementara  misalnya Malaysia memiliki angka rasio pajak sebesar 20,17  

persen, Singapura 21,4  persen, Brunei Darusalam 18,8  persen dan rasio pajak 

Thailand yang mencapai 17,28  persen.  Menteri Keuangan, Agus Martowardojo 

(2011), menyatakan tax ratio  Indonesia  tidak bisa dibandingkan negara lain 

karena perhitungan  tax ratio Indonesia hanya mencakup penerimaan perpajakan  

pusat, tanpa perhitungan penerimaan dari pajak daerah dan penerimaan sumber 

daya alam sebagaimana yang diterapkan di negara-negara lain.  Agus menyatakan 

hal itu di depan sidang paripurna DPR RI (7/9/2011) dalam acara jawaban 

pemerintah atas pemandangan  umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang 

APBN 2012 beserta Nota Keuangan. Selain rasio pajak yang relatif “kecil”, 

piutang pajak di Indonesia juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, 

sebagaimana terlihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6 Piutang pajak nasional tahun 2005-2010                              

Tahun Piutang Pajak (Rp) Pertumbuhan ( persen) 

2005 29.216.481.000.000 - 

2006 32.579.026.000.000 11.51 

2007 31.245.879.000.000 (4.09) 

2008 45.173.077.000.000 44.57 

2009 49.999.727.000.000 10.68 

2010 54.008.060.000.000 8.02 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2011) 

 

Gunadi (2002) menyatakan, berdasarkan uraian di atas, yakni rasio 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh yang masih rendah, tingkat rasio pajak 

rendah dan tunggakan pajak yang dari tahun ketahun selalu meningkat, maka 

dapat dikatakan bahwa usaha memungut pajak di Indonesia masih belum optimal. 

Idealnya, seperti dinyatakan Gunadi (2004), kebijakan perpajakan dapat menjadi 
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salah satu unsur penting yang akan menentukan apakah suatu negara cukup 

kondusif  kondisinya bagi masyarakat, terutama iklim yang sehat bagi dunia 

usaha. Bahkan kebijakan pajak adalah adalah satu hal yang paling menentukan 

untuk menarik investasi. 

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak, selain telah melakukan 

pembenahan pada administrasi, juga melakukan perubahan peraturan perpajakan 

dengan mencanangkan program semacam pengampunan pajak kepada Wajib 

Pajak atau dikenal sebagai program “Sunset Policy”. Pengampunan yang 

dimaksud dalam program “Sunset Policy” adalah pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun 

pajak sebelum tahun 2007 dan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang 

tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk 

mendapatkan NPWP. Dari program Sunset Policy tersebut, terdapat tambahan 

Wajib Pajak sebanyak 185.620 Wajib Pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh 

oleh Wajib Pajak lama maupun penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak 

baru sebanyak 585.347 SPT, dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp 6,9 

Triliun, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7 Penyampaian SPT Tahunan  dan penerimaan pajak dari Sunset Policy  

Uraian 
Wajib Pajak 

Orang Pribadi 
Wajib Pajak Badan Total 

Jumlah Wajib Pajak 157,551 28,069 185,620 

Jumlah SPT 510,027 75,320 585,347 

Jumlah Penerimaan   

a. Rupiah (Rp.) 1,298,607,168,269 5,650,012,747,080 6,948,619,915,349 

b. USD    20,625,888,559   

Sumber : Ditjen Pajak, 2009 

 

Program di atas dicanangkan dalam upaya membangun kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dengan kebijakan Sunset 

Policy tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha membangun kepercayaan 
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masyarakat melalui modifikasi kebijakan dan modernisasi teknologi informasi 

guna meningkatkan pelayanan serta diarahkan menuju peningkatan penerimaan 

negara dari pajak.   

Sasaran umum yang ingin dicapai melalui perbaikan-perbaikan di atas, 

antara lain adalah sebagai berikut (Ditjen Pajak  2011) : 

1. Maksimasi penerimaan pajak, 

2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak, 

3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak 

mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, 

4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses 

pemungutan pajak, 

5. Karyawan DJP dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, 

kompeten, dan professional, 

6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, 

7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi 

yang diperlukan dari DJP, 

8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. 

 

Selain program Sunset Policy, Direktorat Jenderal Pajak juga telah 

melakukan pembenahan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa dewasa ini kehidupan masyarakat banyak mengalami 

perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses 

pembangunan sebelumnya. Masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami 

hak dan kewajibannya sebagai warga atau masyarakat. Kondisi masyarakat yang 

demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai 

tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam 

mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Terkait dengan hal 

itu (Rasyid 1997), mengemukakan bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Paradigma baru yang 

menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib 

Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.  
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Alabede et al.  (2010) menyebutkan bahwa isu dari kualitas pelayanan 

sangatlah bergantung kepada petugas pajak saat memberikan berbagai macam 

pelayanan kepada Wajib Pajak. Administrasi pajak pada saat ini harus 

memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi lebih sepesialis dan dia 

menyimpulkan bahwa tujuan dari otoritas pajak adalah untuk memberikan pelayan 

yang terbaik kepada Wajib Pajak, bagaimanapun juga bahwa pendapat publik 

menunjukan bahwa mereka tidak puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh kantor pajak dan hal ini mempengaruhi secara langsung keinginan mereka 

untuk membayar (Ott, diacu dalam Alabede 2010). Pelayanan Direktorat 

Jendearal Pajak selama ini yang terkesan terlalu birokratis, tidak transparan, 

terlalu panjang dan dirasakan terlalu berbelit-belit, maka melalu reformasi 

birokrasi Direktorat Jenderal Pajak telah mulai berfokus pada upaya peningkatan 

mutu layanan dalam rangka mencapai pelayanan prima. 

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya melalui reformasi 

birokrasi dan meningkatkan kualitas perpajakan saja. Reformasi kebijakan 

perpajakan juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

misalnya melalui penyederhanaan peraturan pajak,  penyederhanaan pemungutan 

pajak, dan pembenahan administrasi perpajakan. Pelayanan terhadap Wajib Pajak, 

seperti e-filing, menyederhanaan pajak, menambah cara pemotongan/pemungutan 

pajak melalui withholding tax, serta pendidikan Wajib Pajak (taxpayer’s 

education) akan mendorong kepatuhan sukarela melalui pengurangan biaya 

kepatuhan. Besarnya “information gap” dalam suatu sistem perpajakan, secara 

proporsional berbanding terbalik dengan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, 

dengan peraturan perpajakan yang mudah dipahami, proses pengisian dan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak rumit, informasi perpajakan 

yang mudah diakses, serta pemungutan pajak yang lebih sederhana sangat 

berpengaruh terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan/ ditanggung oleh Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Delorme 1980; LeBaube and 

Vehorn 1991; Silvani 1991, diacu dalam Jenkins dan Forlemu 1993). 

Jenkins dan Forlemu (1993) menyatakan bahwa meskipun fungsi self 

assessment memfasilitasi proses kepatuhan secara sukarela, besarnya biaya 
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kepatuhan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak merupakan sebuah faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan kepatuhan secara sukarela tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dengan reformasi perpajakan melalui penyederhanaan 

peraturan, peningkatan kualitas pelayanan,  dan mengurangi biaya kepatuhan. 

Penelitian terhadap reformasi perpajakan diperlukan agar diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Permasalahan tersebut menarik 

untuk dilakukan penelitian, sehingga Peneliti sampai pada kesimpulan untuk 

menelitinya dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Reformasi 

Perpajakan”. 

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain regulasi 

kebijakan,  pelayanan kantor pajak, edukasi dan sosialisasi perpajakan, tatanan 

kelembagaan dan birokrasi,  moral dan karakteristik Wajib Pajak, persepsi Wajib 

Pajak  terhadap peraturan, biaya kepatuhan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, 

penegakan hukum berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, maka 

untuk membatasi masalah yang yang diteliti, penelitian ini hanya difokuskan pada 

kepatuhan Wajib Pajak badan dalam reformasi perpajakan kualitas pelayanan dan 

manajemen organisasi. 

 

Rumusan Masalah Penelitian  

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum 

optimal mengingat adanya berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang 

turut mempengaruhi keberhasilan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajibannya. Harapan Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan 

perpajakan, tingginya  biaya kepatuhan karena kompleksitas aturan  dan sumber 

daya manusia dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri  yang kadang belum memiliki 

keseragaman persepsi turut mempengaruhi kepatuhan. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memasukkan SPT, pencapaian tax 

ratio rendah serta tingginya piutang pajak. Ditambah dengan kurangnya 

pengetahuan akan arti dan pentingnya pajak untuk kelangsungan pembiayaan 

pemerintah dalam rangka pembangunan serta kondisi ekonomi, sosial dan 
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penegakan hukum yang belum kondusif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan 

rendahnya kepatuhan pajak. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

melalui biaya kepatuhan? 

2. Apakah kepatuhan  Wajib Pajak dipengaruhi oleh karakteristik Wajib 

Pajak melalui tata cara pelayanan? 

3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh biaya kepatuhan dan tata 

cara pelayanan? 

 

Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis besarnya pengaruh kualitas pelayanan melalui biaya 

kepatuhan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. 

2. Menganalisis besarnya pengaruh karakteristik Wajib Pajak melalui tata 

cara pelayanan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. 

3. Menganalisis besarnya pengaruh biaya kepatuhan dan tata cara pelayanan 

terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. 

 

Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat keberhasilan reformasi perpajakan terhadap 

meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  

2. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. 

3. Mengetahui kelemahan-kelemahan kebijakan, prosedur dan pelaksanaan  

peraturan pajak yang menghambat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.  

4. Memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dan administrasi 

perpajakan yang berkesinambungan untuk menciptakan suatu sistem 

perpajakan yang sehat, kompetitif dan kondusif. 

5. Meningkatkan efisiensi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak. 
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6. Meningkatkan penerapan dan penegakan good governance. 

Manfaat yang diharapkan bagi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Memperkaya kajian tentang kepatuhan pajak di Indonesia. 

2. Memperkaya kajian tentang kualitas pelayanan dan tata kerja organisasi 

pemerintah. 

  

Kebaruan (Novelty) 

Fokus utama penelitian ini adalah kepatuhan pajak, sedangkan obyek 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan khusus yang bergerak dalam bidang 

agribisnis. Secara nasional (berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto), agribisnis 

merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan industri 

perdagangan, hotel dan restoran (Siregar 2009). Selain itu, industri agribisnis juga 

melibatkan kebijakan lokal yang terkait dengan sumber daya alam Indonesia, 

termasuk hak dan pengelolaan tanah, hutan dan kebun. 

Kebaruan dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak perusahaan agribisnis 

secara khusus ditinjau berdasarkan periodisasi, yakni sebelum dan sesudah 

reformasi perpajakan di Indonesia yang dilakukan secara bertahap di seluruh 

Indonesia dan dimulai pada tahun 2002. Selain itu dalam penelitian ini digunakan 

beberapa metode pengujian hipotesis, yakni pengujian regresi linier dan  

Structural Equation Modeling (SEM), yang dipergunakan pada pengujian 

hubungan antar-variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel antara 

atau variabel kontrol dalam semua aspek Wajib Pajak perusahaan agribisnis yang 

selama ini belum pernah digunakan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada Wajib Pajak perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam bidang agribisnis, dan mencakup dua kelompok kegiatan, yakni  

agribisnis hulu atau pertanian dalam budidaya di lahan (on-farm), dan agribisnis 

hilir atau industri pengolahan (agroindustri) yang menghasilkan produk untuk 

produk antara maupun produk akhir. Agribisnis dipilih karena sektor bisnis 

tersebut relatif stabil pertumbuhannya, termasuk pada saat terjadi krisis ekonomi. 

Selain itu agribisnis juga menyerap tenaga kerja yang relatif besar dibandingkan 
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dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan peranan PDB yang menduduki 

posisi ke dua dari total PDB tahun 2010 namun tidak berbanding positif dengan 

penerimaan pajaknya yang hanya menduduki posisi ke delapan dari sepuluh 

sektor sebagaimana dijelaskan di atas. 

Penelitian ini juga membatasi lingkupnya dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan karakteristik bisnis dan ekonomi dari agribisnis yang dipilih sebagai 

obyek penelitian. Dari seluruh perusahaan agribisnis on farm dan agroindustri 

yang ada di Indonesia, penelitian dibatasi hanya pada perusahaan-perusahaan 

yang berdomisili di Jakarta, namun sebagian besar lokasi perkebunan dan 

agroindustrinya berada di luar Jakarta. Sementara itu dari sisi kantor pelayanan 

pajak juga dibatasi pada aspek organisasi (terkait dengan manajemen, struktur, 

dan SDM) dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

kepada Wajib Pajak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kemungkinan juga tidak 

terlepas dari keterbatasan yang melingkupinya. Keterbatasan tersebut antara lain 

mungkin terjadi pada pemilihan subyek penelitian. Ketika subyek dimintakan 

untuk mengisi kuesioner, terdapat kemungkinan pengisiannya tidak akurat, 

mengingat ada konsekuensi logis dalam hal kepatuhan pajak yang dilakukannya. 

Jika hal tersebut terjadi, peneliti tidak dapat memaksakan kehendak kepada yang 

bersangkutan. Namun demikian, peneliti telah mengusahakan data penunjang 

berupa data sekunder, baik yang berada di Direktorat Jenderal Pajak, maupun data 

sekunder yang dipublikasi lembaga lain. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji statistik, dengan memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi 

secara ilmiah. 
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