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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era global kini sangatlah pesat. Terlihat dari

beberapa aspek kegiatan organisasi yang dibantu oleh teknologi. Teknologi

merupakan sebuah alat yang diciptakan guna membantu kerja individu manusia

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Riset akuntansi yang dilakukan oleh

Goodhue dan Thomson (1995) menyatakan bahwa teknologi diartikan sebagai

system computer (hardware,software,dan data) dan jasa yang mendukung

pemakai yang disediakan untuk membantu pemakai dalam tugas-tugasnya.

Perkembangan teknologi yang tidak kalah penting dalam kegiatan sebuah

organisasi adalah teknologi informasi.

Teknologi informasi menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena

peran teknologi informasi yang dijadikan sebagai keunggulan kompetitif dalam

persaingan perusahaan swasta. Kontribusi teknologi informasi (TI) dalam

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan merupakan salah satu isu kontroversial

dalam bidang economy of information technology ( Ronny dan Yayuk ,2005).

Investasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan strategis

untuk dapat memajukan kinerja perusahaan. Penelitian yang mengungkap adanya

hubungan antara TI dengan kinerja organisasional menyatakan hasil yang

beragam, mulai dari hubungan negatif antara investasi TI dengan berbagai macam

kriteria- kinerja organisasional (Imam Ghozhali,2005). Keuntungan potensial dari
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investasi TI lebih sulit dari pada melihat keuntungan potensiaal dari aktiva

berwujud, hal ini dikarenakan manfaat TI tidak dapat dirasakan secara langsung.

Kinerja keuangan paling sering dipakai sebagai penilaiaan keuntungan

dibandingkan penggunaan TI karena kemudahannya dalam melihat kinerjanya.

Teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau

organisasi yang berbasiskan laba. Teknologi informasi juga digunakan oleh

organisasi pemerintahan, seperti yang ditulis oleh suhani dan radiah (2010)

beberapa pemerintahan dan organisasi sektor publik melakukan investasi

teknologi informasi dengan harapan dapat menjadikan menejemen pemerintahan

lebih efektif. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir mencanangkan

program penggunaan teknologi informasi salah satunya adalah Direktorat Jendral

Pajak yang mencanangkan program modernisasi pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar

pada pendapatan negara diIndonesia. Sektor pajak menjadi penghasilan utama

setelah sektor migas yang pernah menjadi primadona dalam perolehan pendapatan

negara. Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah yang mengelola

penerimaan pajak yang kemudian diserahkan pada Departemen Keuangan Negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan perubahan- perubahan dalam

administrasi perpajakan. Sejak tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah

memulai beberapa langkah reformasi perpajakan yang modern,efisien,dan efektif.

Salah satu tujuan perubahan dalam DJP yakni memberikan pelayanan prima pada

masyarakat umumnya,dan pada WP (Wajib Pajak) khususnya. Srimulyani mantan

menteri keuangan Indonesia yang merupakan penggagas reformasi ini,dalam
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anggito(2009;xv) mengatakan, sejalan dengan semakin tingginya tuntutan.

masyarakat agar keuangan negara dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang

baik agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan

informasi keuangan negara yang kredibel dan akurat, reformasi birokrasi di

departemen menjadi suatu keharusan untuk segera diwujudkan.

Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi perpajakan sebagai wujud

reformasi dibidang perpajakan Indonesia. Penerapan sistem perpajakan tersebut

mencakup beberapa aspek, yaitu perubahan struktur organisasi dan sistem kerja

Kantor Pelayanan Pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak,

fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik

pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme. Teknologi informasi yang dibuat oleh DJP dipergunakan

oleh WP agar dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi WP.

Penerapan self assesment memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak

untuk menghitungan pajak, melaporkan dan melunasi kewajibannya. Sistem

administrasi pada kantor pajak modern didukung dengan menggunakan  teknologi

informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pajak.

Direktorat Jendral Pajak telah menyusun SOP ( Standart Operating Prosedure )

untuk masing- masing pekerjaan dengan harapan dalam sistem moderenisasi

tersebut penumpukan pekerjaan dan kekuasaan dapat di hindari. Salah satu tujuan

dari reformasi jangka menengah yang dilakukan oleh DJP adalah peningkatan

kepatuhan pajak oleh WP. Beberapa penelitian terdahulu menujukkan beberapa

hal yang mempengarui kepatuhan,diantaranya adalah pengetahuan pajak dan
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penerapan sistem administrasi perpajakan. kepatuhan wajib pajak dianggap

penting karena dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan pajak. Teknologi  merupakan alat yang dapat

mempermudah kerja manusia. Teknologi perpajakan diharapkan dapat

mempermudah kerja WP dalam melakukan transaksi perpajakan, sehingga dengan

adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh teknologi maka wajib pajak semakin

patuh terhadap pajak sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

tahun
anggaran Perpajakan Bukan Pajak Jumlah

1998 102.394,4 64,8% 55.648,0 35,2% 158.042,4 100%
1999 125.951,0 61,6% 78.481,6 38,4% 204.432,6 100%
2000 115.912,5 56,5% 89.422,0 43,5% 205.334,5 100%
2001 185.540,9 61,7% 115.058,0 38,3% 300.598,9 100%
2002 210.087,1 70,4% 88.440,0 29,6% 298.527,1 100%
2003 242.048,1 71,0% 98.880,2 29,0% 340.928,3 100%

Tabel: 1.1
Sumber: Data pokok APBN-P 2007 dan RAPBN-P2008 Departemen Keuangan RI

Data ini merupakan data penerimaan negara yang di dapat dari departemen

keuangan negara. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan  dan penurunan

penerimaan pajak di tahun sebelum reformasi, sedangkan ditahun setelah

reformasi mengalami peningkatan sejak 2001. Peningkatan penerimaan pajak

tersebut salah satunya dipengarui oleh kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.

Penelitiaan sebelumnya menujukkan tingkat kepatuhan pajak di pengarui dapat

dipengarui oleh beberapa hal, salah satunya adalah perubahan sistem administrasi

perpajakan.

Intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi

nasional pengembangan e-goverment, maka DJP pun mengembangkan e-
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goverment. Perwujutan pengembangan e-goverment dalam DJP dapat dilihat dari

reformasi yang telah dilakukan oleh DJP. Perubahan teknologi di DJP mulai

dilakukan sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh DJP. Peta strategis DJP

menggambarkan bahwa teknologi informasi sebagai salah satu strategi DJP dalam

meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa

penghasilan atau penerimaan dapat menjadi tolok ukur kepatuhan dari teknologi

informasi yang digunakan oleh DJP.

Teknologi informasi perpajakan dibuat oleh DJP guna membantu wajib

pajak badan dalam melakukan transaksi perpajakan. Kemudahan dan kegunaan

yang ditawarkan oleh DJP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP

terhadap pelaporan dan pembayan pajak. Manfaat yang diberikan dari penggunaan

teknologi informasi ini diharapkan juga dapat mengurangi kecurangan yang di

manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Latar belakang di atas

menjadi dasar munculnya judul “Peranan Teknologi Informasi dalam Modernisasi

Perpajakan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dituliskan,maka dapat kita

rumuskan permasalahan tersebut adalah

“Bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib

pajak badan ?”
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1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian

tesebut adalah untuk mengetahui kontribusi teknologi informasi bagi kepatuhan

perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi tentang perpajakan dan

modernisasi, serta memberikan informasi bagimana penerapan teknologi

informasi berdampak pada kepatuhan pajak.

Bagi STIE Perbanas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empris pada literatur

akuntansi perpajakan dan sistem informasi serta diharapkan dapat meningkatkan

pembelajaran dalam sistem informasi yang handal.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan kantor

pajak yang telah melakukan modernisasi (tekologi informasi ) pajak dan

perubahan-perubahan dalam instansi tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan

didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian, yang

dimana meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN
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Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai dari penelitian

terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian ini,dan

proposisi yang menghubungan variable- variable.

BAB III :   METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rancangan

penelitian, batasan-batasan penelitian, unit analisis,objek dan

subjek penelitiaan, data, dan metode pengumpulan data, serta

teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAAN DAN ANALISIS

DATA

Bab ini akan membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-

data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian,

serta pengujian dan analisis data.

BAB V :   PENUTUP

Sebagai bab penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari

hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan

saran-saran yang mungkin  dapat diajukan dan dilaksanakan

untuk penelitian selanjutnya.
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