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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua 

sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. 

Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), 

sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non 

migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus 

mengoptimalkan sumber dana dalam negri. Dalam perkembangannya pajak 

merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. 

Selama dua tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak  di  Indonesia 

mengalami peningkatan. Hingga  saat  ini  anggaran pendapatan dan belanja 

negara (APBN) dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Sebagai sebuah 

kebijakan yang  lebih memandang kedalam (inward looking policy), 

penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan 

pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri 

bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat 

Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu 

menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang 

kemandirian pembiayaan APBN. 

Dari tahun ke tahun tingkat penerimaan pajak terus meningkat. Semua 

itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak 
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yang diberikan dan kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi peningkatan  

penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu perwujudan dari 

aparatur  pajak sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara untuk 

meningkatkan penerimaan pajak.  

Pemeriksaan pajak yang di lakukan kepada Wajib Pajak merupakan 

salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan 

kualitas dan kuantitas pemeriksaan Wajib Pajak diharapkan dapat 

menimbulkan ketaatan kepada Wajib Pajak sebagai  pelanggan  sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Semakin meningkatnya 

kepatuhan dalam bidang perpajakan diharapkan dapat pula meningkatkan 

penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN 

terbesar yang diterima  khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan. 

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax  reform sistem perpajakan 

di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment 

system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan 

terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self 

assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang 

terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam self 

assessment system Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai 

objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak 



3 
 

(DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, 

dan penerapan sanksi pajak. 

Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib 

Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak 

yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki 

kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi 

negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak, telah 

menjadi fokus banyak peneliti, khususnya dalam domain akuntansi 

perpajakan. Dalam penelitian Suryadi (2006) yang menyimpulkan kepatuhan 

wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakkan hukum, dan 

kompensasi pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Bagi 

Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima 

sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan 

dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan 

pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian 

banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan 

pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah 

penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. 

Banyak penelitian tentang Peningkatan Penerimaan pajak. Fika dan 

Herawaty (2009) menyimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama. Mustikasari, Elia (2007) mengemukakan bahwa semakin 

rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional maka  akan 

mendorong tax professional tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan badan yang diwakilinya. 

Atas dasar penelitian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak 

tehadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG 

DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA 

SUKOHARJO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 

dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak? 
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4. Apakah terdapat pengaruh Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak. 

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. 

3. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 

4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara Pengasilan Kena 

Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan penelitian tersebut dapat 

memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Manfaat yang 

diharapkan dan ingin diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dalam hal-hal yang 

menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya 

dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2. Bagi pemerintah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pemerintah sampai sejauh mana peningkatan penerimaan pajak yang telah 

dilakukan Kantor Pelayanan Pajak. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak di setiap 

Kantor Pelayanan Pajak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan 

lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta mengenai Sistematika 

Pembahasan berupa uraian-uraian singkat dari bab-bab 

skripsi ini. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori dan pendapat-

pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan 

perumusan hipotesis. 

 

BAB III : METODA PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian, 

identifikasi variabel-variabel penelitian, defisi operasional 

dan pengukuran variabel penelitian, subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat 

pengumpul data, serta metode analisis data yang 

digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan, gambaran 

umum penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, 

hasil pengujian asumsi, serta pengujian hipotesis yang 

merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan beberapa kesimpulan yang 

diambil dari bab analisis dan pembahasan penelitian. 

Selain itu juga dikemukakan saran-saran yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak lain dikemudian hari. 


