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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan 

kemakmuran rakyat yang berasaskan pada keadilan sosial. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut Negara perlu melakukan pembangunan di 

segala bidang, dan untuk menjalankannya tentu saja Negara memerlukan 

dana yang tidak sedikit.  

Dalam hubungannya dengan penerimaan pajak pemerintah pusat 

menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai pembangunan, 

karena melihat angka-angka yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) sekitar 70% lebih total penerimaan Negara 

berasal dari pajak. 

Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan demi 

kepentingan bersama karena dilihat dari pengertian pajak itu sendiri yang 

tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 

pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat 
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Mengingat pentingnya pajak dalam hal pembiayaan Negara, 

penerimaan pajak sangat diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya. 

Pada awal tahun 1984 sejak dimulainya tax reform system, perpajakan di 

Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment 

system. Dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan 

penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan 

melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(Agusti, 2009). Untuk mewujudkan self assessment system tersebut 

dituntut kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam 

kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran 

akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara 

maupun bagi mereka sendiri.  

Direktorat Jenderal pajak (DJP) merupakan salah satu institusi 

pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk 

mengamankan penerimaan pajak dan dituntut untuk selalu dapat 

memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat 

setiap tahunnya. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam self assessment 

system dapat berkembang apabila tidak ada sikap tegas dari instansi 

perpajakan. Menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor 

peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya 

intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria 
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untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.  

Tindakan pemeriksaan pajak ini dilakukan sebagai sarana untuk 

penegakan hukum bagi Wajib Pajak (WP) yang lalai dalam memenuhi 

kewajibannya, yang memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang, 

dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan 

meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Mengingat 

penerimaan pajak sangat penting bagi pembiayaan Negara, penelitian 

mengenai penerimaan pajak serta faktor-faktor yang berhubungan dengan 

hal tersebut sangat dibutuhkan.  

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menganalisa dalam bentuk skripsi, dengan judul “ HUBUNGAN 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN 

PAJAK PADA KPP PRATAMA PATI”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak Badan  

dengan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pati? 
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2. Apakah terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara Kepatuhan  

Wajib Pajak Badan dengan peningkatan penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. 

2. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara pemeriksaan  

pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam 

rangka mengkaji dan mengembangkannya.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk peningkatan dalam 

mengawasi, mengelola, serta memberikan kebijakan yang tepat 

dalam dunia perpajakan yang merupakan sumber pendanaan 

terbesar Negara. 
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2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi KPP 

dalam hal peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari 

tingkat kepatuhan dan pemeriksaan pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Dapat lebih mengerti tentang arti penting pajak serta dapat 

lebih disiplin dalam penyetoran pajak terutangnya. 

4. Bagi Akademisi 

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk karya-

karya selanjutnya agar lebih inovatif lagi sehingga mampu 

memberikan alternatif solusi lain yang bermanfaat. 

5.  Bagi Penulis 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hubungan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Badan dan pemeriksaan pajak dengan 

peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Pati yang 

nantinya penerimaan pajak tersebut dapat digunakan sebaik-

baiknya oleh pemerintah untuk masyarakat termasuk penulis. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan 

lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 

       BAB I  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,     
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  perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta   

  mengenai sistematika penulisan. 

      BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian dan review 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan 

hipotesis. 

      BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian,   

populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, serta metode 

analisis data yang akan digunakan. 

      BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

      Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian 

      serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai  

      dengan analisis data 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 datang. 

        


