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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1992 dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa “Perbankan merupakan 

segala sesuatu yang berhubungan tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

 Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menyepakati Nota Kesepahaman pada 

tahun 2013 tentang kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa 

perbankan dengan tiga Direktur utama Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank 

Mandiri. DJP sepakat untuk bekerjasama melalui Nota Kesepahaman ini dengan 

pihak bank yang mengembangkan berbagai jenis layanan elektonik termasuk e-

billing, MPN, dan layanan elektronik lainnya, serta pengembangan Kartu Pintar 

NPWP.  

Di negara Indonesia salah satu pendapatan negara yang tentunya sangat 

penting ialah berasal dari pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah tidak hanya 

untuk pembangunan infrastruktur dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 

tetapi juga digunakan untuk pendapatan belanja daerah (APBD) dan tentunya 

digunakan untuk pendapatan luar negeri.  

Menurut Prof. Rochmat S dalam Kurniawan (2015:1) dalam buku Pajak 

Internasional (Komalasari & Alfandia, 2020, p. 151) menjelaskan bahwa asas yang 

terdiri dari Pemajakan ialah asas domisili, asas sumber, asas kewarganegaraan, asas 
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campuran, dan asas teritorial. Maka, sebagai wajib pajak masyarakat  juga memiliki 

kewajiban atas penerimaan negara bukan hanya dari pemerintah saja. 

Menurut Undang-Undang KUP Ayat 1 Pasal (2) no 28 tahun 2007 

menyebutkan bahwa “Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang mencakup 

pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak serta mempunyai hak 

atas kewajiban perpajakan sesuai yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan 

yang berlaku”.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP ”Pajak bersifat 

memaksa dan tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung yang wajib 

dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada Negara yang melakukan kegiatan 

usaha ataupun memiliki pekerjaan bebas di Negara Indonesia”.  

Menurut data Kementrian Keuangan Republik Indonesia (RI, 2020) 

pendapatan negara saat ini sebesar Rp. 2.233,2 Triliun yang berasal dari pendapatan 

pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan Hibah. Rp 1.865,7 triliun berasal dari 

sektor penerimaan pajak, dari PNBP mencapai  Rp. 367,0 Triliun, serta pendapatan 

yang berasal dari hibah mencapai Rp. 0,5 Triliun. Penerimaan negara inilah yang 

tentunya akan dipergunakan untuk kepentingan negara seperti belanja negara, 

belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,683,5 triliun serta digunakan untuk 

keperluan daerah dan dana desa mencapai Rp. 856,9 Triliun.
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Gambar 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber : Kementrian Keuangan RI 2020 

Menurut kementrian keuangan republik Indonesia (2020) pajak dapat 

membantu sebesar-besarnya kebutuhan negara. Oleh karenanya negara 

membutuhkan pencatatan penerimaan negara yang sangat akurat dan tentunya 

diperlukan guna menunjang potensi yang dimiliki negara dari sumber pajak dan 

menjamin efektivitas serta akuntabilitas dalam berjalannya APBN.  

Suatu sistem sangat diperlukan dalam bentuk mengelola penerimaan pajak 

untuk mewujudkan pencatatan dan penerimaan yang berasal dari pajak secara 

efektiv dan akuntabilitas. Suatu sistem mencakup beberapa subsistem dan 

komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk suatu tujuan demi 

tercapainya sebuah sasaran dengan baik.  

Menurut Azhar Susanto (2016:22) “Di dalam organisasi sistem tekonologi 

informasi bagi sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah begitu penting 

karena diharuskan adanya perkembangan, saat ini manusia sudah tidak dapat 
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dipisahkan dari sistem teknologi karena perannya untuk proses mengerjakan tugas 

sebagai karyawan yang ingin secepat mungkin untuk mendapatkan informasi untuk 

mengetahui perkembangan sistem teknologi”.  

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap intansi pemerintahan karena 

mendukung bagi penyedia informasi untuk lebih berkembang sehingga 

meningkatkan sistem teknologi informasi yang dapat menyempurnakan fasilitas 

sistem teknologinya, seperti saat ini dengan tersedianya sistem pembayaran pajak 

yang digunakan secara online yang dikenal sebagai nama Modul Penerimaan 

Negara (MPN). 

Berdasarkan peraturan Mentri keuangan No.02.PMK.05/2017 Pasal 1 ayat 

1, ”MPN ialah Modul yang tentunya mencakup tentang serangkaian prosedur 

seperti penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, serta pelaporan 

yang bertujuan untuk penerimaan negara”. Perkembangan sistem MPN terus 

mengalami perkembangan yang terus disempurnakan hingga pada tahun 2014, 

sampai saat ini MPN generasi pertama (MPN-G1) menjadi MPN generasi kedua 

(MPN-G2).  

MPN-G2 merupakan salah satu sistem yang disempurnakan oleh 

pemerintah dari MPN yang sebelumnya sehingga saat ini MPN-G2 dapat di akses 

dengan menggunakan Electronic billing system dan chanelling melalui pembayaran 

perbankan sehingga dapat lebih mudah, dari layanan the over counter (teller) ke 

layanan online.  

Menurut (Azis, 2018 :441) dalam jurnal Penerimaan Negara Generasi kedua 

“Billing system ialah sistem yang memuat tentang penerbitan kode billing guna 

pembayaran atau penyetoran penerimaan negara dengan menggunakan akses 



5 

 

 

 

elektronik tanpa membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual”. Sistem ini 

diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada MPN generasi 

sebelumnya akan halnya keterbatasan waktu layanan dalam loket perbankan 

maupun ketidak sediaan KPP di wilayah terdekat sehingga kini dapat menggunakan 

bank/pos persepsi serta dapat menggunakan ATM terdekat yang menggunakan 

sistem pembayaran pajak secara online menjadi lebih mudah.  

Tentunya sangat diharapkan juga dalam penyempurnaan sistem 

pembayaran pajak ini mampu menaikan tingkat realisasi wajib pajak terhadap 

pembayaran pajak dengan menggunakan sistem MPN-G2.  

Berdasarkan paparan di atas dalam Laporan Tugas Akhir ini, dipilih judul 

“Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan MPN-G2 di Bank BRI 

KCP Sukanagara.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis menemukan beberapa masalah yang dapat dibahas dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan Latar Belakang yang tercantum 

di atas yaitu : 

1. Apakah yang dimaksud dengan Modul Penerimaan Negara Generasi 

Kedua (MPN-G2) ? 

2. Bagaimana tata cara pembayaran pajak menggunakan MPN-G2 ? 

3. Apakah sistem MPN-G2 efektiv untuk pembayaran pajak di Bank BRI 

KCP sukanagara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan : 

1. Untuk mengetahui apa itu Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua 

(MPN-G2). 

2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak 

menggunakan MPN-G2. 

3. Untuk mengetahui efektivitas sistem MPN-G2 dalam pembayaran pajak 

di Bank BRI KCP Sukanagara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:  

1. Bagi penulis  

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis juga diharapkan 

dapat memahami bagaimana tata cara penggunaan MPN-G2 untuk 

pembayaran pajak. 

2. Bagi Pembaca 

Berikut hasil dari Laporan Tugas akhir ini sangat diharapkan dapat 

memberikan pembaca memperoleh wawasan mengenai tata cara sistem 

pembayaran pajak secara online menggunakan sistem MPN-G2. Juga 

dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan.  
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1.5 Metode Penelitian  

Penulis menggunakan metode penelitian Desktiptif dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. Seperti yang dikemukaan menurut (Nazir, 1998, p. 63) 

yang dicantumkan dalam Buku Metode Penelitian menyebutkan bahwa “Metode 

deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang, serta tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan lainnya yang diselidiki”. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Pengumpulan data secara langsung yang penulis lakukan pada 

penelitian lapangan terhadap objek yang akan diteliti dengan cara 

melakukan pengamatan atau observasi di Bank BRI KCP Sukanagara 

2. Studi Perpustakaan 

Pengumpulan data yang penulis ambil dari sumber buku-buku, 

undang-undang, peraturan yang berlaku serta bentuk tulisan lainnya yang 

tentunya menjadi bahan dasar bagi penulis dalam menyusun Laporan Tugas 

Akhir ini.  
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1.7 Tempat Penelitian 

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Bank BRI KCP Sukanagara, 

yang beralamat di JL.Raya Sukanagara, Kp Haur Kuning, RT.04 Rw 02, Cianjur, 

Jawa Barat. 

 

1.8 Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir dan 

mencari data yaitu kurang lebih 3 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Maret sampai 

dengan 31 Meni 2021. Jadwal Penelitian terdapat pada tabel 1.1  

  



9 

 

 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian 

N

o  

Keterang

an 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Praktek 

Kerja 

Lapangan 

(PKL)                                         

2 

Pengump

ulan data 

Laporan 

Tugas 

Akhir 

(LTA)                                          

3 
Pengajuan 

Judul                                          

4 

Penyusun

an 

Laporan 

Tugas 

Akhir 

(LTA)                                          

5 
Bimbinga

n                                         

6 Sidang                                         

 



10 

 

 

 

 


