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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Melakukan pembangunan pada suatu negara demi mensejahterakan dan 

mempunyai manfaat bagi rakyatnya adalah cita-cita terbesar yang diinginkan 

oleh suatu negara, dan semuanya dapat terwujud dengan jumlah dana yang 

sangat besar, semuanya dapat terwujud jika adanya bantuan dari sumber 

pendapatan negara seperti pajak, pajak juga dapat dijadikan sebagai senjata 

atau alat bagi negara yang tidak akan pernah musnah dibanding dengan sumber 

pendapatan negara lainnya seperti migas. Pajak sampai dengan saat ini 

dianggap sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran rutin seperti, pengeluaran untuk belanja 

pegawai, pengeluaran untuk belanja barang dan anggaran untuk pembiayaan 

operasional negara. 

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan upaya untuk membiayai 

pembangunan negara Indonesia, pemerintah bertekad untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak sehingga secara perlahan Indonesia dapat 

melepaskan ketergantungan bantuan yang datang dari luar negeri seperti 

bantuan dari World Bank atau IMF. Idealnya semakin maju suatu negara, 

kesadaran dalam membayar pajak semakin meningkat yang ditandai dengan 

adanya tax ratio sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan tax 

ratio yang masih rendah untuk menggerakan perekonomian di suatu negara 

agar cepat berkembang. 
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Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam realisasi penerimaan pajak, salah satu upaya dalam 

meningkatkan penerimaan pajak, seperti yang telah dikutip oleh Angel Gituria 

(Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation), Indonesia 

sebenarnya mempunyai peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan 

rasio pajak yaitu dengan menghapuskan pengecualian Pajak Pertambahan 

Nasional (PPN), mengkaji lagi pemberian intensif pembebasan pajak (tax 

holiday) kepada investor, meningkatkan kemampuan pegawai pajak khususnya 

mengaudit pajak yang tergolong beresiko tinggi dan wajib pajak besar 

(www.pajak.go.id).  

 Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan 

membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah, dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga lainnya seperti negara Malaysia. Pada negara 

Malaysia tersebut mempunyai persentase kepatuhan masyarakat yang 

membayar pajak mencapai 80 persen, dibanding dengan Indonesia yang 

mempunyai persentase hanya 30 persen, dikarenakan tingkat kepatuhan 

membayar pajak di Malaysia sudah sangat tinggi, karena takut berurusan 

dengan penegak hukum  jika tidak membayar pajak. Ditambah dengan adanya 

tingkat masalah penggelapan pajak yang beredar di Indonesia akan lebih 

memperburuk pencitraan pajak dan mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan 

merosot. Maka dari itu tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar dan patuh pajak rupanya 

sudah bulat, ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan pada wajib pajak 
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terletak pada kantor penyuluhan dan pengamatan potensi pajak, karena 

penyuluhan pada hakekatnya memegang peranan penting. 

Dikatakan wajib pajak yang patuh bukanlah wajib pajak yang 

membayar dengan nominal yang besar melainkan wajib pajak yang memahami 

dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan dan sudah 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut (Supriyati dan Nur, 2008). 

Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang 

pajak, maka wajib pajak tidak merespon adanya kebutuhan dan pembangunan 

yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan  

pemahaman akan pajak bagi kelangsungan operasional negara membuat 

masyarakat ragu-ragu untuk membayar pajak, hal ini disebabkan karena 

masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang 

dikeluarkannya untuk membayar pajak. Padahal fasilitas-fasilitas publik, jalan 

raya yang halus, peningkatan pendidikan merupakan hasil dari pembayaran 

pajak yang dilakukan oleh masyarakat, dibutuhkanlah kemauan dan kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak agar semua kegiatan dan manfaat dari 

adanya penerimaan pajak seperti diatas dapat tercapai.  

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai 

banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih 

rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya 

lebih kecil dari yang seharusnya, maka dari itu salah satu peran pemerintah 

adalah dengan meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan 

adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi 
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perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan 

peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.  

Revisi UU No 17 tahun 2000 yang di sempurnakan dengan 

dikeluarkannya UU No 36 tahun 2008 dimana pada UU No 36 tahun 2008 

terdapat penambahan ayat yang membuktikan adanya perluasan subyek pajak, 

penambahan ayat tersebut terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperluas dengan 

adanya ayat tambahan yaitu ayat 1a, dengan memasukkan badan usaha tetap 

sebagai subyek pajak tetap yang perlakuannya disamakan dengan subyek pajak 

badan (UU No 36 tahun 2008). Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil 

dan menengah semakin meninggalkan pajak, meskipun pemerintah sudah 

mengadakan jaring pengaman pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) masih banyak ditemukan banyak usaha-usaha kecil menengah yang 

lepas dari jeratan pajak. 

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan 

ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan 

jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak 

yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan 

kepada subyek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subyek pajak 

sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subyek pajak yang 

berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu 

tahun pajak. 

Seseorang yang mempunyai tingakat penghasilan yang tinggi diharapkan 

mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya 
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menyisihkan kekayaannya untuk membangun negara. Pelayanan sistem 

informasi perpajakan diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam 

memperoleh kejelasan informasi perpajakan dan dapat memanfaatkan 

pelayanan secara efisien dan efektif, sanksi perpajakan pada dasarnya 

dimaksudkan agar masyarakat patuh dan sadar untuk melunasi kewajibannya 

untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar sesuai yang telah 

dibebankan. 

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa 

peneliti menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) 

untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (OP) 

(Blanthorne 2000; Bobek 2003). Model TPB yang digunakan dalam penelitian 

memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh 

(noncompliance) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma 

subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. 

Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan dari penelitian 

Rustiyaningsih (2011), dan didukung oleh peneliti lainnya seperti Supriyati dan 

Nur (2008) dan budi (2007), yang mengungkapkan tentang kepatuhan pajak, 

dan mempunyai faktor yang mempengaruhi seperti pengetahuan pajak, tingkat 

penghasilan, persepsi wajib pajak, tingkat penghasilan, maka dari itu penulis 

mereplikasi dan mengembangkan penelitian terdahulu dengan menggunakan 

beberapa faktor seperti pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, kesadaran 

membayar pajak, pelaksanaan sanksi pajak, dan tingkat penghasilan yang 
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mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas yang 

dilakukan di KPP Pratama Boyolali tahun 2012. Dan penulis ingin 

membuktikan apakah faktor yang disebutkan diatas berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja bebas. 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka 

dari itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai  

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK PEKERJA 

BEBAS (studi kasus pada KPP Pratama Boyolali)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah yang dapat di 

uraikan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 

wajib pajak pekerja  bebas? 

2. Apakah dengan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja 

bebas? 

3. Apakah dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak dapat 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja 

bebas? 
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4. Apakah dengan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak wajib pajak pekerja bebas? 

5. Apakah dengan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak wajib pajak pekerja bebas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang sudah di paparkan, tujuan utama dari 

penelitian yang di lakukan penulis sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak pekerja bebas. 

2. Menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh persepsi yang 

baik atas efektifitas sistem pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak 

pekerja bebas. 

3. Menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh peningkatan 

kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pekerja 

bebas. 

4. Menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh pelaksanaan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pekerja bebas. 

5. Menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh tingkat 

penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja 

bebas. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi: 

1. Pemerintah  

Dapat mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kemauaan membayar pajak dan pemerintah dapat memberikan yang di 

minati oleh masyarakat untuk memperbaiki kinerja pemerintah sekaligus 

menciptakan masyarakat yang taat akan pajak dan dapat meningkatkan 

pendapatan dalam sektor pajak secara optimal dan maksimal serta sesuai 

dengan target pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Masyarakat dan Wajib pajak 

Dengan adanya pajak yang ada di negara kita, masyarakat akan lebih 

sadar dan mengerti apa maksud dan tujuan pemerintah memberikan 

tanggungan pajak, untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia dan 

meningkatkan pendapatan negara secara optimal dan sesuai target yang di 

tentukan. 

3. Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dalam 

usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. 
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5.  Kantor Pelayanan Pajak ( KPP) 

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut:  

Bab I adalah pendahuluan, berisi pendahuluan yang menguraikan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka yang 

menguraikan tentang landasan teori-teori dan mendukung penyelesaian 

masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain tentang definisi pajak, fungsi 

pajak, tarif pajak, sistem pemungutan pajak, kriteria wajib pajak patuh, review 

penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian, berisi metode penelitian yang 

menguraikan bagaimana penelitian dilakukan secara operasional yang terdiri 

dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan 

meneliti. 

BAB IV adalah analisis data dan pembahasan, berisi uraian dan hasil 

yang dilakukan peneliti yang terdiri dari anlisis data dan pembahasan hasil 



10 
 
 

penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari 

obyek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya. 

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan yang merupakan pembahasan 

yang sebelumnya dan adapun saran ataupun masukan terhadap penelitian ini 

kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti. 

 

 

 

 

 


