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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang: 

Sumber utama penerimaan negara diantaranya didapat dari sektor pajak, 

yang berasal dari wajib pajak dan hasil yang didapatkan sebagian besar untuk 

membiayai kebutuhan dan kewajiban negara. Pajak sebagai salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan dan sebagai alat stabilisasi ekonomi negara, jadi 

masyarakat tidak secara langsung bisa merasakan manfaatnya. 

 Di Indonesia menganut sistem pembayaran pajak mandiri (self 

assessment). Sistem ini mengharuskan wajib pajak melakukan proses 

pembayaran pajaknya secara mandiri seperti membayar, menghitung, 

memperhitungkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Menjadi tugas 

Aparatur pajak untuk selalu meningkatkan Pelayanan, kenyamanan dan 

kemudahan sehingga diharapkan kepatuhan sekaligus kesadaran kewajiban 

wajib pajak lebih meningkat. 

Saat melaksanakan pemenuhan target penerimaan pajak, kepatuhan pajak 

menjadi sangatlah penting. Bila wajib pajak patuh dalam mentaati peraturan 

perpajakan, maka secara langsung membantu dalam mencapai target 

penerimaan pajak, dan sebaliknya bila tidak ada kepatuhan wajib pajak, target 

pemasukan pajak tidak terpenuhi. 

Hingga saat ini kesadaran masyarakat akan pajak masih rendah. Stigma 

pajak di mata masyarakat negatif, masyarakat merasa bahwa membayar pajak 

itu rumit, membebani, merepotkan, dan memberatkan. Maka dari itu Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) melakukan upaya-upaya, salah satunya dengan 

meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran pajaknya secara rela juga sadar untuk membangun perekonomian 

nasional.  

Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan 

penerimaan pajak semakin meningkat setiap tahun. Taget anggaran pajak tahun 

2020 lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1,680 triliun, lebih tinggi 
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Rp 122,4 miliar dari 2019. Sedangkan target penerimaan pajak tahun 2021 

meningkat 2,57%  sebesar 1,229 Miliar rupiah dibandingkan tahun 

sebelumnya. Jika realisasi target perpajakan 2020 mencapai Rp1.072,02 triliun, 

maka pada 2021 penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan sebesar 14,69% 

(year-on-year) untuk mencapai target. (sindonews, 2021) 

 

Tabel 1.1 

Tujuan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jendral Pajak (DJP) 2015-2019 

Pada tabel 1.1, diketahui target jumlah wajib pajak terdaftar tiap 

tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jendral 

Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan 

rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan untuk periode 5 

(lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra ini 

berisikan pendahuluan, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; arah kebijakan, 

strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan 

kerangka pendanaan; serta Penutup. 

DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang 

ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang 

sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan 

konsolidatif.  
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2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang 

optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.  

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan 

publik yang agile, efektif, dan efisien adalah: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal. 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diamanatkan untuk berkontribusi dalam 

pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu: 

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam 

upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan 

Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi 

dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu: 

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor 

keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk 

percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 

dampak Covid-19, 

b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja 

perekonomian yang terdampak Covid-19, dan 

c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di 

bidang fiskal dan sektor keuangan 

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang 

sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan 

konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak 

untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan 

Khususnya Kebijakan Relaksasi dan Refocusing Belanja untuk 

Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
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Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif 

fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan 

berkaitan dengan Covid-19. 

b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan 

Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang 

Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi 

1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, 

insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan 

administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan 

2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan 

c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan 

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor 

Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi: 

1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai; 

2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara 

elektronik; dan 

3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan 

Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan 

sengketa Transfer Pricing 

2. Penerimaan Negara yang Optimal. 

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam 

upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. 

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 

(sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu: 

a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk 

memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam 

pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya, 

b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan 

memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19, 
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c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas 

transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), 

d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis digital yang 

terfokus pada user experience dan user friendly, 

e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, 

kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP, 

f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta 

PNBP, 

g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian 

Keuangan, 

h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis 

segmentasi dan teritorial, dan 

i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan 

penyelundupan dan barang-barang ilegal. 

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang 

Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi 

yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang 

optimal adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu 

Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan 

Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam 

Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP 

menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian 

prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19. 

b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan 

Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui 

strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital. 
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c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, 

Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus 

pada User Experience dan User Friendly, DJP menjabarkannya 

melalui strategi: 

1) Pengembangan sistem Click, Call, Counter; 

2) Integrasi Tax Knowledge Based dan Situs Web DJP; 

3) Pengembangan Layanan Edukasi; 

4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan; 

5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga; 

6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang 

kehumasan yang efektif; 

7) Perluasan Prepopulated SPT PPh; 

8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan 

9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah. 

d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalian Potensi Penerimaan 

Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta 

Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi: 

1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang 

Pribadi; 

2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah; 

3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN); dan 

4) Optimalisasi fungsi Penilaian. 

e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem 

Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP 

menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi 

Perpajakan yang Terintegrasi.  

f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Joint Program 

Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP 

menjabarkannya melalui strategi Penguatan Joint Program untuk 
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mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada 

Wajib Pajak.  

g. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan 

Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP 

menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data 

Lapangan. 

h. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan 

Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan 

Barang-Barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi: 

1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang lebih Efisien; 

2) Pembangunan DJP Digital Map; 

3) Penegakan Hukum yang Utuh; 

4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi; 

5) Sarana dan infrastruktur forensik digital; 

6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang 

Tersistemasi; 

7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang 

akuntabel; 

8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak 

di luar negeri; 

9) Peningkatan Kepatuhan Pajak High Wealth Individuals dan Grup 

Usahanya; 

10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem 

Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara); 

11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak 

Wajib Pajak; 

12) Pembentukan Database Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk 

Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

13)  Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi; 

14) Pembangunan data dan environment; dan 
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15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan 

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan 

Kementerian Keuangan, yaitu: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) 

strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu 

“Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan 

(knowledge management)”. 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) 

strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu 

“Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”. 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang 

terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 

(satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit 

Kepatuhan Internal (UKI)” 

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan 

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal 

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan 

SDM yang optimal adalah: 

1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan 

Pengembangan Manajemen Pengetahuan (knowledge 

management), DJP menjabarkannya melalui strategi 

Penyempurnaan Knowledge Management. 

2) Pengelolaan organisasi yang efektif. 

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi: 

a) Penataan organisasi instansi vertikal; 

b) Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP); 

dan 

c) Penataan jabatan fungsional 

3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif. 
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Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi: 

a) Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP; 

b) Perbaikan sistem manajemen karir; 

c) Penyusunan standar kompetensi jabatan; 

d) Implementasi Individual Development Plan (IDP); 

e) Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi; 

f) Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan 

g) Penyusunan peta pembelajaran (Learning Journey) 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi 

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem 

informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan 

Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. 

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi 

Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi. 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi 

Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah 

dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal. 

Usaha untuk mendukung strategi Kementerian Keuangan (kemenkeu) 

dalam usaha  penerimaan negara yang optimal, Kemenkeu membuat strategi 

dengan peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi 

dan teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi tata kelola pengumpulan 

data Lapangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Tata Usaha Negara Perpajakan untuk mencapai target penerimaan negara, salah 

satunya adalah menata ulang lembaga atau organisasi secara vertikal di 

bawahnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar 

birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, selain 

peningkatan kapasitas diharapkan juga dapat menggali potensi dari calon wajib 

pajak. Perubahan dalam rangka penataan organisasi adalah dengan 
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menghentikan operasional 24 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di 

Indonesia dan menambah 18 KPP Madya baru dan beroperasi pada tanggal 24 

Mei 2021. (Detik News, 2021)  Pengurangan dan penambahan didasarkan pada 

pertimbangan skala ekonomi dan potensi masing-masing daerah, Penata 

ulangan tersebut juga merubah komposisi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 

Madya yang sebelumnya ada sekitar 1.000 sekarang menjadi 2.000 wajib pajak 

di setiap kantor, atau hingga 4.000 wajib pajak di kantor wilayah yang terdapat 

dua KPP Madya. Syarat untuk mencapai penerimaan negara yang terbaik dari 

direktorat jendral pajak adalah dengan mengupayakan peningkatan kepatuhan 

wajib pajak, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, karena SPT merupakan 

salah satu sumber data utama untuk mencari wajib pajak yang potensial. 

(kontan, 2021) Maka dari itu, diperlukannya perencanaan strategi untuk 

membantu kantor pelayanan pajak agar mencapai tujuan jangka panjang 

instansi lebih matang. Dengan begitu, instansi dapat menerapkan cara terbaik 

untuk menghadapi peluang dan tantangan dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada. 

Dalam pelaksanaannya setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwajibkan 

untuk menumbuhkan kesadaran dan  kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. 

Adapun target  dan realisasi tingkatan kepatuhan wajib pajak pada kantor 

wilayah Jawa Tengah Satu sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT tahunan 

 Wilayah Jawa Tengah Satu (Jateng I) 

Tahun Target 

( SPT yang 

dilaporkan) 

Realisasi 

(SPT yang 

dilaporkan) 

Selisih 

(SPT yang 

dilaporkan 

2018 163.310  150.441 12.899 

2019 187.863 198.888 - 
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Sumber: KPP Madya Semarang 

 

Peneliti mengambil data tingkat kepatuhan wajib pajak dari lima (5) KPP 

yang berada di Kota Semarang sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Statistik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan  

Kantor Wilayah Jawa Tengah Satu (Jateng I) 

No Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) 

2018 2019 2020 2021 

(semester 

pertama) 

1 Semarang Barat 83,84% 80,36% 82,16% 85,85% 

2 Semarang Selatan 95,26% 88,49% 91,13% 81,03% 

3 Madya Semarang 102,07% 100,00% 99,28% 91,13% 

4 Semarang 

Candisari 

84,31% 84,95 67,06% 83,93% 

5 Semarang 

Gayamsari 

98,42% 85,32% 95,51% 92,93% 

Sumber : KPP Semarang Barat, KPP Semarang Selatam, KPP Madya Semarang, 

KPP Semarang Candisari, KPP Gayamsari 

 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

pelaporan SPT tahunan KPP Madya Semarang mengalami penurunan setiap 

tahunnya. Hal ini dikarenakan target yang terlalu tinggi dan banyak perusahaan 

yang mengalami collaps  sebab pandemi covid-19. Hal tersebut dinyatakan 

Bapak Nyono Laksito sebagai Kepala KPP Madya Semarang periode 2016 

hingga 2020: 

“Target kepatuhan wajib pajak pada pelaporan SPT tahunan yang terlalu 

tinggi, selain itu karena adanya pandemi covid-19  dalam perjalanan ada 

beberapa wajib pajak (perusahaan atau badan) mengalami collaps atau 

kesulitan ekonomi sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP 

Madya Semarang mengalami penurunan.” 

 

2020 822.354 759.162 63.192 
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Namun begitu, pada tahun 2019 KPP Madya Semarang mendapat predikat 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari  Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, WBBM merupakan 

penghargaan tertinggi untuk satuan kerja yang memberikan pelayanan publik 

terbaik sekaligus bersih dari korupsi. KPP Madya Semarang merupakan bagian 

unit kerja yang meraih predikat WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) bersama 3 lainnya (Dirjen Pajak, 2019). Adapun statistik 

kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Statistik  Kepatuhan Pajak KPP Madya Semarang  

Tahun 2016 hingga 2020 

No STATISTIK KEPATUHAN PAJAK 

 TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 WP terdaftar 

wajib SPT 

926 WP 916 WP 916 WP 417 WP 417 WP 

2 Realisasi 

SPT 

906 SPT 905 

SPT 

935 SPT 417 

SPT 

414 SPT 

 Rasio 97,84% 98,80% 102,07% 100% 99,28% 

Sumber: KPP Madya Semarang Tahun 2020 

 

Pada tabel 1.4, dapat dilihat rasio didapat dari perbandingan realisasi SPT 

dengan WP terdaftar wajib SPT. Dapat diketahui rasio tingkat kepatuhan di 

tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 102,07 % karena realisasi SPT melebihi 

WP terdaftar wajib SPT, Menurut Bapak Nyono Laksito selaku kepala kantor 

KPP Madya periode 2016 hingga 2020 

“Kantor Pelayanan Madya Semarang melakukan himbauan, 

pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk 

melaporkan SPT  yang dulunya belum melapor sehingga mau 

melapor pada tahun 2018 yang pada akhirnya realisasi SPT melebihi 

WP terdaftar wajib SPT” 

 

Pada tahun 2018, KPP Madya Semarang dianggap berhasil dalam 
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mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, tahun 2019 dan 

tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlahnya wajib pajak yang tercatat 

pendaftarannya di KPP Madya Semarang pada tahun 2021 sebanyak 1473, 

sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 417 wajib pajak. Dengan adanya 

penambahan jumlah wajib pajak yang signifikan maka diperlukan peningkatan 

kepatuhan dari wajib pajak maka dari itu, KPP Madya Semarang tentunya perlu 

membuat strategi-strategi.  

Riset tentang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak telah banyak 

dilaksanakan misalnya riset yang dilaksanakan Windy Noviana dengan judul 

“Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di 

KPP Gianyar” yang menunjukan hasil bahwa 

“setelah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak 

perseorangan dan badan (UMKM) dengan penerimaan dibawah 4.8 

milyar, ternyata Wajib Pajak UMKM masih belum taat karena aspek-

aspek seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

perpajakan, masih adanya anggapan akan kurang efektifnya sistem 

perpajakan, masih kurangnya kualitas pelayanan, prosedur yang rumit 

dan sanksi-sanksi perpajakan. Maka dari itu, KPP Pratama Gianyar 

melakukan strategi meningkatkan ketaatan dengan menurunkan tarif, 

penyuluhan ke daerah-daerah dan meningkatkan pelayanan.” 

 

Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yunita Utami, Adi 

Nugroho dan Agustinus Fritz Wijaya dengan judul “Perencanaan Strategis 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (Dispernaker) Kota Salatiga” yang menunjukan hasil bahwa 

“Salah satu faktor yang berpengaruh pada kesuksesan sebuah organisasi 

adalah Sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI). Dispernaker 

Kota Salatiga belum mempunyai perencanaan strategis SI/TI. Maka 

dari permasalahan ini peneliti berpikir bahwa Dispenaker 

membutuhkan perencanaan strategis SI/TI yang bisa menjadi 

pendukung proses bisnis pada organisasi. Penelitian ini memakai 

metode Ward and Peppard yang dilaksanakan lewat analisis lingkungan 

bisnis serta lingkungan SI/TI secara eksternal dan internal. Metode ini 

mencakup sejumlah analisis, yakni McFarlan Strategic Grid, Five 

Force Model, Value Chain dan PEST, dan SWOT.” 

 

Berpijak penelitian-penelitian tersebut, belum terdapat penlitian tentang 
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perencanaan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT 

Tahunan di KPP Madya Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan strategis kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tahunan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

merumuskan perencanaan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Madya 

Semarang. 

D. Manfaat Penelitian: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Mampu mengetahui perencanaan strategi dalam upaya peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. 

2) Mampu menemukan solusi. 

b. Bagi Instansi 

Sebagai evaluasi instansi terkait dalam perencanaan strategi dalam 

upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat 

Pemberitahuan  (SPT) Tahunan.  

2. Manfaat teoritis 

a. Terdapat harapan hasil penelitiannya bisa meningkatkan pemahaman 

mengenai perumusan strategi dalam upaya peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 

b. Hasil penelitian ini harapannya bisa berkontribusi pada Ilmu 

Administrasi Negara di bidang manajemen perencanaan strategis. 
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