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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang  

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan terintegrasi, untuk 

mewujudkan hal tersebut KPP memerlukan SDM yang bermutu dan produktif. 

Peningkatan kinerja aparat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu 

isu penting dalam reformasi kantor pajak. Peningkatan kinerja perlu dilakukan 

oleh KPP mengingat pajak tersebut bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan 

kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan 

peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam 

segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari 

waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan 

sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, 

sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal 

dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada 

Wajib Pajak. Diharapkan dengan adanya peningkatan kinerja KPP, dapat 

mewujudkan tujuan strategis dari KPP yaitu peningkatan pelayanan kepada Wajib 

Pajak dan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak 

lebih taat dalam membayar pajak. 

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 

program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan 

yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi ini dilakukan secara 

bertahap disetiap daerah di seluruh Indonesia. Modernisasi ini telah melahirkan 
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nama baru bagi kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Modern. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good 

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan 

terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus 

pengawasan intensif kepada para wajib pajak.  Program modernisasi ini jika 

ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan 

akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan 

suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan 

revolusioner. Perubahan- perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang 

berikut: 

 Struktur organisasi, termasuk didalamya pergantian pemimpin puncak 

 Business process dan teknologi informasi dan komunikasi 

 Manajemen sumber daya manusia  

 Pelaksanaan good governance 

Dalam rangka mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan 

modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur 

organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diubah, baik di level kantor pusat 

sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana 

implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib 

Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB), serta Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), dilebur menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak (WP) cukup datang ke 
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satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur 

berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk 

dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis 

Perubahan struktur organisasi membawa dampak pada sering terjadinya  

pergantian maupun mutasi pada kepala kantor di KPP maupun kepala seksi. 

Pergantian pemimpin puncak tersebut dapat membawa masalah bagi bawahan, 

misalnya pergantian kebijakan, perilaku kepemimpinan yang berbeda, aturan-

aturan baru dari kesemua ini, maka bawahan perlu beradaptasi kembali dengan 

pimpinan yang baru. 

Pada saat transisi atau peralihan dari KPP lama menjadi KPP Pratama  

ternyata terjadi suatu masalah dimana pelayanan menjadi sedikit menurun karena 

SDM belum siap dan Sistem Informasi DJP belum berjalan sempurna sehingga 

jangka waktu pelayanan menjadi tidak tepat waktu. Oleh karena itu faktor atau 

masalah kepemimpinan sangat berperan dalam perencanaan, perubahan maupun 

pembentukan suatu organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Iglesias dalam 

Kaho (1997), bahwa faktor –faktor yang dapat memprediksi keberhasilan 

pemerintahan terdiri dari : 

a. Resources (sumber daya), termasuk didalamnya Sumber Daya Manusia dan 

Sumber Daya Non Manusia. 

b. Structure (struktur), berkaitan dengan peranan dan hubungan organisasional 

yang berkaitan dengan program. 
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c. Leadership (kepemimpinan), kepemimpinan merupakan faktor yang dominan 

yaitu menunjuk pada kemampuan dalam memanfaatkan masukan secara 

kritis. 

d. Technology (teknologi), berkaitan dengan pengetahuan dan perilaku yang 

dimiliki badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi. 

e. Support (dukungan), menunjuk kepada dukungan secara keseluruhan dari 

setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Kemampuan dan kemajuan suatu organisasi diantaranya dipengaruhi oleh 

pemimpin yang merupakan cara atau pola seseorang untuk bertindak termasuk 

didalamnya pola berkomunikasi antara pimpinan dan staf, antara manajemen atas 

dan manajemen menengah, antara pimpinan dan karyawan dan khususnya pola 

pengambilan keputusan sehingga akan dapat memperlancar tercapainya tujuan 

organisasi. Hal tersebut bagi KPP sudah diantisipasi dengan dikeluarkannya 

program dengan berfokus pada pelayanan dan kinerja yang profesional dengan 

didukung peran pemimpin yang dapat mengembangkan mutu SDMnya sendiri. 

Seorang pemimpin juga harus dapat memberikan kepuasan kepada para 

pekerjanya dan selalu berusaha memperhatikan gairah serta semangat kerja 

mereka. Didalam mengelola karyawan pemimpin harus dapat menciptakan  

komunikasi kerja yang baik antara atasan dan bawahan agar tercipta hubungan 

kerja yang serasi dan selaras. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan 

kegairahan kerja para karyawan tersebut dan diharapkan akan mencapai kepuasan 

kerja serta dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 Setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kinerja yang seoptimal 

mungkin. Peningkatan kinerja organisasi yang seoptimal mungkin tidak terlepas 
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dari kepuasan kerja karyawan, sebagai salah satu faktor yang menentukan kinerja 

organisasi. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual 

karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kepuasan kerja 

merupakan faktor yang sangat kompleks karena kepuasan kerja dipengaruhi 

berbagai faktor, di antaranya adalah perilaku kepem. Perilaku kepemimpinan yang 

sesuai dengan keinginan karyawan dapat mewujudkan kepuasan kerja bagi 

karyawannya.  

Untuk memiliki karyawan yang professional dan berkualitas, pemimpin 

perlu merespon kebutuhan karyawan tersebut agar kepuasan kerjanya tercapai. 

Hal tersebut dikarenakan kepuasan kerja merupakan emosi yang positif atau 

perasaan senang, sebagai hasil dari penilaian seorang karyawan terhadap faktor 

pekerjaan atau pengalaman-pengalaman kerjanya. Kepuasan kerja, merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup karyawan karena sebagian 

besar waktu karyawan digunakan untuk bekerja.  

Pada kondisi sehari-hari, perilaku kepemimpinan yang diterapkan berbeda-

beda  disesuaikan dengan situasi yang berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan 

berbedanya tingkat kepuasan kerja pada setiap anggota organisasi sebagai respon 

emosional terhadap interaksi social, sehingga tampak bahwa kepuasan kerja 

karyawan juga dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan. Dengan kepuasan kerja 

tersebut diharapkan pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik dan akurat dan 

kinerja karyawan akan menjadi lebih baik. 

Kinerja karyawan akan dapat meningkat apabila karyawan merasa puas 

dengan pekerjaannya dan adanya dukungan dari pemimpin serta lingkungan 

kerjanya. Kinerja dapat dijabarkan sebagai kesediaan seseorang untuk melakukan 
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kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Untuk menjaga kelangsungan suatu 

organisasi, maka diperlukan karyawan yang memiliki kinerja yang baik yang 

dapat meningkatkan kinerja organisasi.  

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah  

meluncurkan program perubahan (changed program) atau reformasi administrasi 

perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Perubahan tersebut 

dilakukan secara bertahap di setiap DJP di seluruh Indonesia dengan membentuk 

KPP Pratama sebagai hasil dari peleburan beberapa kantor pajak yang ada di 

Indonesia. Pada tahun 2007 terbentuklah KPP Pratama Bogor. KPP Pratama 

Bogor telah melakukan banyak perubahan dalam rangka memberikan pelayanan 

prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. KPP Pratama telah 

melakukan berbagai perubahan diantaranya adalah perubahan pada SDM yaitu  

pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan 

kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, 

termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut, 

pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunirasi), pelaksanaan teknologi 

secara maksimal, perubahan struktur organisasi dimana struktur organisasi harus 

diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan 

lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis 

dan teknologi.  

Dari serangkaian perubahan tersebut, banyak hal yang harus dipelajari 

kembali oleh para karyawan terutama mengenai Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang sedikit mengalami perubahan ditambah lagi dengan adanya 
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pergantian kepala kantor yang jaraknya cukup dekat menyebabkan karyawan 

perlu penyesuaian kembali. Pada saat terjadi peralihan atau perubahan dari KPP 

lama menjadi KPP Pratama yang terjadi justru sebaliknya pelayanan menurun 

karena karyawan belum siap menjalankan dengan optimal perubahan-perubahan 

tersebut ditambah adanya pergantian kepala kantor yang perilaku 

kepemimpinannya berbeda dengan yang dulu menyebabkan karyawan harus dapat 

menyesuaikan diri untuk lebih mengenal karakteristik kepala kantor tersebut. 

Berbagai perubahan yang dilakukan oleh DJP salah satunya ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. Menurut 

Mangkuprawira (2007) menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu sendiri sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor instrinsik dan ekstrinsik. Faktor instrinsik yang 

dimaksud antara lain usia, pengalaman, pendidikan, kesehatan, kepribadian, 

motivasi dan lain-lain. Sementara itu, faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi 

adalah mutu SDM yang sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan 

manajemen kepemimpinan, pelatihan, keamanan dan keselamatan kerja.  

Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kinerja karyawan akan 

semakin baik untuk itu diperlukan suasana kerja yang nyaman serta hubungan 

dengan rekan kerja dan atasan yang baik sehingga terbagun suatu kerjasama yang 

baik, pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas sehingga setiap karyawan 

tahu tentang apa yang harus dikerjakannya. Untuk itu, salah satu hal yang penting 

dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan kantor KPP Bogor adalah 

mengoptimalkan peran pemimpin khususnya kepala kantor.  
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Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan beberapa karyawan, mereka 

berpendapat bahwa kepala kantor saat ini lebih tegas dan disiplin kepada 

karyawan tetapi kurang “dekat” dengan para karyawannya, artinya atasan 

cenderung pasif kepada karyawan, kurang terbuka dan kurang komunikasi antara 

atasan dan bawahan sehingga dalam mengerjakan suatu pekerjaan karyawan lebih 

banyak dan lebih nyaman untuk meminta penjelasan atau pendapat kepada sesama 

rekan kerjanya. 

Melihat permasalahan diatas, penulis berpendapat bahwa para pemimpin 

khususnya kepala kantor KPP memegang peranan penting dalam rangka 

menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawannya agar para karyawan 

mampu bekerja dengan optimal, sehingga kinerja karyawan akan terus mengalami 

peningkatan. Oleh karena itu mengingat pentingnya perilaku kepemimpinan bagi 

kemajuan suatu organisasi dan karyawan, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

hubungan perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai feedback dalam 

menerapkan perilaku kepemimpinan yang efektif di KPP Pratama Bogor. 

 

1.2.     Rumusan Masalah  

Terdapat berbagai permasalahan pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor yang  

dikaji berdasarkan aspek perilaku kepemimpinan, hubungannya dengan kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan. Beberapa permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana persepsi karyawan KPP Pratama Bogor mengenai perilaku 

kepemimpinan atasan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan? 
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2. Bagaimana hubungan perilaku kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

karyawan? 

3. Bagaimana hubungan perilaku kepemimpinan dengan kinerja karyawan di 

KPP Pratama Bogor? 

4. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan di KPP 

Pratama Bogor? 

5. Bagaimana perilaku kepemimpinan yang efektif sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan dan  kinerja karyawan? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan di lingkungan organisasi yaitu KPP Pratama Bogor 

dengan tujuan untuk menganalisis hubungan perilaku kepemimpinan dan 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Tujuan tersebut meliputi : 

1. Memperoleh gambaran persepsi karyawan KPP Pratama Bogor mengenai 

perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Menganalisis hubungan perilaku kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

3. Menganalisis hubungan perlaku kepemimpinan dengan kinerja karyawan  

4. Menganalisis hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan 

5. Memformulasikan perilaku kepemimpinan efektif  yang dapat memberikan 

kepuasan kerja karyawan sekaligus meningkatkan kinerja karyawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KPP Pratama Bogor, penulis 

dan juga masyarakat pada umumnya 
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1. Bagi KPP Pratama Bogor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan demi tercapainya tujuan organisasi dengan merumuskan perilaku 

kepemimpinan yang efektif apalagi didukung dengan perilaku kepemimpinan 

yang diharapkan oleh karyawan sehingga dapat tercipta kepuasan kerja 

karyawan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan proses pembelajaran 

dan penerapan atas ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi pendidikan diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai acuan 

(benchmark) dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya demi 

pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi media untuk 

mengaplikasikan berbagai teori yang berguna bagi pengembangan, 

pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang terdapat 

didalam suatu organisasi 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian : 

          Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada  perilaku 

kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan kinerja Karyawan di KPP Pratama 

yaitu dengan dibatasi oleh persepsi  pegawai pada level : 

1. Sub Bagian Umum, terdiri dari: Kepala Subbagian Umum, Bendahara, 

Sekretaris, pelaksana pegawai dan pelaksana rumah tangga. 
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2. Pelaksana, terdiri dari: Seksi Pengolahan Data & Informasi (PDI), Seksi 

Penagihan, Seksi Pelayanan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan & 

Konsultasi (Waskon) 1, Waskon II, Waskon III 

3. Jabatan Fungsional ( Pemeriksa). 

Pemimpin yang dinilai oleh responden dalam penelitian ini adalah kepala 

kantor sebagai pemimpin tertinggi yang membawahi ke tiga level jabatan di KPP 

Pratama Bogor. 
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