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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan 

pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung 

terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah 

pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini 

direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping 

komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerapan perpajakan dan 

penerimaan bukan pajak.  

Penerimaan Pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan 

handal, karena bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi 

dibandingkan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara 

terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara bersumber dari pajak. 

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, 

terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi 

diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif 

terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda 
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dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, 

terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. 

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan 

di Indonesia berubah dari official assessment system yaitu pemungutan 

terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah menjadi self assessment 

system (Asri dan Vinola,2010). Self assessment system yaitu 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. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang 

belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar 

pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi 

rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk 

membayar pajak. Hal ini disebabkan kemauan wajib pajak dalam membayar 

kewajiban pajaknya. 

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib 

pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 

2006). Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor 

penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak. Wajib pajak 

yang mempunyai kewajiban perpajakan meliputi wajib pajak badan dan wajib 

pajak pribadi. Dalam wajib pajak pribadi dapat dibedakan menjadi wajib 
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pajak pribadi pekerja profesional dan wajib pajak pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas. Wajib badan dipengaruhi oleh  beberapa faktor seperti 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak pribadi 

professional dipengaruhi oleh pemahaman sistem self assessment. Namun 

wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas adalah kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi 

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dengan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi 

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diharapkan agar wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mempunyai kemauan untuk 

membayar pajak. 

Wajib pajak masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib 

bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum 

melihat dampak nyata pajak bagi Negara dan masyarakat, apalagi ditambah 

persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang 

berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan 

pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak 

banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Hal ini akan 

menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 
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Kualitas pelayanan yang diberikan pada wajib pajak akan dapat mendorong 

kesadaran membayar pajak. 

Dalam faktor ini mengandung hal yang diharapkan ada dalam diri 

wajib pajak yaitu, kesadaran pajak oleh wajib pajak, kejujuran wajib pajak, 

hasrat untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan 

peraturan perpajakan. Melalui faktor tersebut pelaksanaan administrasi 

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, 

efisien, dan terkendali. Selain pemungutan pajak dengan faktor tersebut 

merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian 

maupun peran serta warga Negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak 

untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. 

Sosialisasi terhadap wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di 

wilayah KPP kabupaten Blora dengan penyuluhan berjalan relatif  baik. 

Dengan sosialisasi yang baik diharapkan wajib pajak mempunyai kemauan 

membayar pajak. Aparat pajak berusaha memberikan pelayanan yang baik 

untuk menghindari persepsi yang negatif dari wajib pajak dan mendapatkan 

kepercayaan oleh wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin menganalisis 

faktor - faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib 

pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul : “FAKTOR – 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK 

MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG 

MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS di Kabupaten Blora” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh 

terhadap kemauan untuk membayar pajak orang pribadi? 

3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Obyek penelitian yang digunakan adalah koresponden yang 

merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan 

terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diajukan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kemauan untuk 

membayar pajak orang pribadi. 

2. Untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan pajak 

dalam kemauan membayar pajak orang pribadi. 

3. Untuk mengetahui pesepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan 

dalam kemauan membayar pajak. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka 

mengkaji serta mengembangkannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan 

kemauan dalam membayar Pajak, dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan tentang peraturan pajak dan memberikan persepsi yang 

baik atas efktivitas sistem perpajakan. 

b. 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. 

c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam mengenai 

pemahaman tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan. 

d. Bagi KPP, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi KPP 

dalam meningkatkan kemauan wajib pajak yang mempunyai pekerjaan 

bebas untuk membayar pajak. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memberikan teori-teori yang 

memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan 

skripsi, antara lain tentang definisi pajak, fungsi pajak, review penelitian 

terdahulu, kerangka teoritik dan pengembangan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang metode penelitian 

yang digunakan meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang 

gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya. 

 

BAB V PENUTUP, berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta 

saran yang perlu untuk disampaikan. 


