
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan globalisasi, 

penyelenggaraan pemerintahan sangat kompleks, demikian juga dengan 

pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan 

nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia yakni mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan 

menjadi sangat vital dan pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar. 

Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan 

dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam 

negeri dan sumber dana luar 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. 

Berdasarkan catatan APBN, pajak merupakan pendapatan Negara 

yang paling besar. Dari beberapa tahun penerimaan Negara yang bersumber 

dari pajak semakin meningkat, pada tahun 2010 penerimaan Negara yang 
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berasal dari pajak  sebesar 80,12% dari seluruh penerimaan Negara. Dominasi 

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dikarenakan hasil sumber daya 

alam, khususnya minyak bumi mengalami penurunan setiap tahun dan 

mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa 

diperbaharui. Berbeda dengan Pajak, sumber penerimaan Negara yang 

mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan bertumbunya penduduk dari 

tahun ketahun. 

Peningkatan penerimaan Negara dari pajak dikarenakan adanya 

reformasi perpajakan (tax reform) tahun 2005 merupakan reformasi pajak 

yang keempat, bertujuan untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari 

sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan 

efesiensi yang tinggi. 

Pada awal tahun 1984, dimulainya reformasi pajak sistem 

pemungutan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self 

assessment system (Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty, 2009). Dalam 

official assessment system, tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya 

pada penguasa dan pemerintah, sedangkan dalam self assessment system, 

Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar (Siahaan, 2010), menyebabkan kebenaran 

pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam 

pelaporan kewajiban perpajakannya.  
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Dalam Self assessment system Wajib Pajak lebih dipandang sebagai 

subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, 

pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam 

penarikan pajak secara self assessment system. Penyebab kurangnya kemauan 

tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan 

pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Memang 

harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan 

masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik dan 

fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu 

merupakan hasil dari pembayaran pajak. 

Saat ini, perpajakan Indonesia agar menarik hati setiap Warga 

Negara Indonesia maka pemerintah melakukan beberapa strategi, yaitu 

meningkatkan kepatuhan, menangkal ketidakpatuhan, meningkatkan citra, 

mengembangkan administrasi modern, meningkatkan produktivitas aparat. 

Motto “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” juga semakin melekat 

sebagai tanda kejujuran terhadap penggunaan pajak. Berbagai fasilitas juga 

ditawarkan bagi Wajib Pajak yang setia dan jujur dalam membayar pajak. 

Kemudahan serta banyaknya fasilitas yang ditawarkan pemerintah juga 

mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. 

Dalam Undang-Undang telah dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan 

umum kewajiban para Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. 
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Jika Waji Pajak tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Wajib Pajak 

dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007. Tetapi pada kenyataanya, terdapat seorang Wajib Pajak yang berskala 

besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk 

melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang Wajib Pajak.  

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi kasus 

tentang mafia perpajakan. Kasus Gayus Tambunan yang terjadi pada Bulan 

April 2009 telah merusak citra dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini sangat 

menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Bagaimana tidak, Pegawai 

Negeri Sipil golongan IIIA mampu “menggelapkan” pajak hingga milyaran 

rupiah. 

Banyak pengamat ekonomi menyatakan kekhawatiran mereka 

terhadap “golongan-golongan” di atas Gayus yang mungkin saja memperoleh 

uang pajak jauh di atas perolehan Gayus. Dengan demikian, oknum yang 

diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak yang tidak jujur, 

sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah serta 

masyarakat pada umumnya. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran 

tetang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. 

Wajib Pajak merupakan individu-individu yang aktif dalam dunia 

perpajakan Indonesia. Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban 

dalam perpajakan. Karena itu, kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak kepada 

peraturan perpajakan serta kejujuran merupakan hal yang penting dengan 

sistem yang dianut di Indonesia. Diri Wajib Pajak-lah yang banyak berperan 
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dalam kehidupan pajak individualnya. Ketaatan dan kejujuran menjadi hal 

penting dalam penuaian hak dan kewajiban dalam perpajakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “ANALISI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SETELAH FENOMENA 

KASUS MAFIA PAJAK.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak 

Badan  dari tahun sebelum kasus mafia pajak (2009) sampai tahun sesudah 

terjadinya kasus mafia pajak (2010) pada studi kasus pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama di Surakarta. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah menjelaskan batasan-batasan penelitian atau 

tulisan,  misalnya hal-hal yang tidak akan dibahas atau diteliti, lingkungan 

yang  ditentukan sebagai pembatas, batasan data atau jumlah materi yang  

melingkupi penelitian atau tulisan. Dalam penelitian ini membatasi 

permasalahan yaitu:  

1. Kasus mafia pajak hanya memfokuskan pada kasus Gayus 

Tambunan yang terjadi pada 10 April 2009. 

2. Objek yang diteliti meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib 

Pajak Badan pada tahun 2009-2010 di KPP Surakarta. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT setelah terjadinya 

kasus mafia pajak? 

2. Apakah  terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan Wajib Pajak Badan dalam tunggakan pajak yang dimiliki Wajib 

Pajak setelah  terjadinya kasus mafia pajak? 

3.  Apakah  terdapat perbedaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib 

Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan setelah terjadinya kasus 

mafia pajak?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian  ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam 

menyampaikan SPT setelah adanya fenomena kasus mafia pajak. 

2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam 

tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak setelah adanya 

fenomena kasus mafia pajak. 
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3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pemeriksaan pajak 

terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 

setelah adanya fenomena kasus mafia pajak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka 

mengkaji serta mengembangkannya. Terutama yang berhubungan dengan 

perpajakan yang ada di Indonesia pada saat ini setelah fenomena kasus 

mafia pajak serta apresiasi kemauan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi refleksi untuk peningkatan dalam megawasi, 

mengelola serta memberi kebijakan yang tepat dalam dunia 

perpajakan yang merupakan sumber pendanaan yang terbesar bagi 

Negara. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

KPP Pratama kususnya di Surakarta dalam hal perbedaan tingkat 
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kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 

Badan setelah adanya fenomena kasus mafia pajak.  

c. Bagi Wajib Pajak  

Dapat lebih mematuhi peraturan tentang membayar pajak 

serta dapat berperilaku secara jujur tanpa menyimpang dari peraturan 

yang telah di tentukan pemerintah dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak.  

d. Bagi Akademisi  

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk 

karya-karya selanjutnya agar bisa lebih inovatif lagi sehingga mampu 

memberikan alternatif solusi lain yang bermanfaat. 

e. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui secara mendalam tentang perpajakan yang 

terjadi di Indonesia saat ini terlebih setelah terjadinya kasus mafia 

pajak. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah, sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan 



 
9 

 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya setelah 

adanya kasus mafia pajak, kajian-kajian penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisisnya. 

BAB IV Hasil Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan 

BAB V Penutup 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 


