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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berbentuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari tahun 1945 Indonesia 

mengalami pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunannya hingga saat ini. Di 

samping itu Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

sebagai landasan negara. Dibentuknya suatu pemerintahan pada hakikatnya adalah 

memberi pelayanan kepada masyarakat, dan bukan untuk melayani diri sendiri. 

Dengan menciptakan kondisi yang mungkin setiap individu dapat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas untuk tujuan bersama. Upaya untuk mewujudkan tujuan 

tersebut dengan pembangunan. Pembangunan ini bersifat untuk semua masyarakat. 

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). 

Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan 

pengaturan warga negara. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pemerintah 

melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, dan 
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pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan ini sendiri disediakan pada berbagai 

lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara 

langsung kepada masyarakat. Pemerintah dengan masyarakat saling  menjalin 

hubungan, di mana ada masyarakat di sana pula pemerintah diperlukan. Hubungan 

ini lebih didasarkan pada suatu interaksi antara yang menyediakan atau memberikan 

produk dengan yang membutuhkan atau menerima produk. Pemerintah adalah 

semua badan memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan 

rakyat berbentuk jasa publik, dan layanan sipil, sedangkan masyarakat yang 

mempunyai hak untuk mendapatkan, menerima, dan menggunakan produk dari 

pemerintah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 

Dengan adanya pembangunan nasional maka diperlukan biaya yang cukup 

besar untuk menjalankannya. Pembiayaan pembangunan nasional ini direalisasikan 

ke dalam APBN. Dalam APBN pamerintah memenuhi kebutuhan dana dengan 

maengandalikan dua sumber pokok, yaitu sumber dana yang didapat dari luar  

negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana yang didapat di luar negeri 

misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri 

misalnya penjualan migas, non migas, dan pajak. 

  Pemasukan atau yang bertindak sebagai kontribusi APBN yang paling besar 

adalah pajak, karena pajak memberikan kurang lebih sebesar 80% dari seluruh 

pendapatan pajak. Pemerintah memasang target untuk terus meningkatkan 

pemasukan yang bersumber dari pendapatan pajak mulai dari tahun 2002 sehingga 

APBN mandiri dapat dicapai pada tahun 2007. 
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Menurut penelitian Rosdiana (2006) pajak merupakan salah satu kebijakan 

fiskal yang dinamis. Di dalam penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika 

perekonomian, baik dalam domestik ataupun  internasional. Menurut penelitian Fika 

dan Herawaty (2009) 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 pada penguasa pemerintah, sedangkan  dalam self assessment system Wajib 

Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 

atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sudah jelas bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak lebih dipandang 

sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. 

Dalam penerapan self assessment system harusnya lebih efisien dan efektif, 

yang mana kondisi seperti ini diimbangi dengan kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance). Namun demikian pada kenyataannya tingkat kepatuhan di Indonesia 

masih rendah. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam penerimaan pajak yang belum 

optimal yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. Keberadaan self assessment 

system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa 

adanya penelitian, dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi 

pajak dalam mengurusi perpajakan, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut 

dapat berkembang sehingga bisa mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan 

akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor 

peraturan perpajakan, maka perlu diadakan suatu tindakan pemeriksaan terhadap 
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Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan untuk diperiksa. Hal ini 

sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan 

direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur 

Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib 

Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.’’ 

Menurut  penelitian Suryadi (2006) kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari 

pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, sedangkan menurut Fika dan 

Herawati (2009), terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP. 

Dilihat dari peranan pajak tersebut, dari tahun ketahun tingkat kepatuhan 

pajak dan tingkat penerimaan pajak  terus meningkat. Semua ini dapat terwujud 

tidak lepas dari peranan pemerintah serta wajib pajak pemeriksa dan kepatuhan 

wajib pajak. Hasil penelitiaan Salip dan Tedy (2006) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Kebon Jeruk. 

Dinaikkannya target penerimaan pajak tersebut dilakukan melihat dari realisasi 

perpajakan yang terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 17%. Pada 2006 

penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp 409,2 triliun sedangkan jika dihitung 

dengan target APBN 2012  meningkat 2,5 kali lipat. Untuk peningkatan penerimaan 

pajak 2011-2012 tumbuh 17,5%, sementara pajak non migas meningkat 22,2%. 
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Pemerintah optimistis, dengan tax ratio yang naik menjadi 12,72% dalam APBN 

2012, target  penerimaan pajak sebesar Rp 1.032,6 triliun akan tercapai dengan kerja 

keras. 

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2012 pemerintah 

mentargetkan Rp 270 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 51,1 triliun 

dibandingkan PNBP tahun 2006 sebesar Rp 226,9 triliun. Peningkatan ini karena 

pertumbuhan PNBP tiap tahun mencapai 6%, dan ke depan pemerintah akan 

mengejar potensi penerimaan dari kegiatan mineral seperti pertambangan yang 

belum tergarap secara betul. 

Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan 

pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak 

pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada 

akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk ke dalam kas negara. Bagi 

Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu PPh, PPN, 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, PPh merupakan harapan 

pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan 

maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. 

PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada 

subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Besar atau kecilnya penerimaan pajak 
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yang diterima KPP tergantung besar atau kecilnya PKP yang dihitung dengan 

melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi  fiskal negatif terhadap laba bersih 

sebelum pajak dari WP Badan yang bersangkutan. 

Menurut penelitian Nurmuntu (2007) kepatuhan wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara, dan pada gilirannya 

akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Menurut penelitian Oktivani (2007) 

pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa 

pemeriksan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material yang memiliki tujuan untuk 

menguji, dan meningkatkan tax complianc seseorang Wajib Pajak di masa 

kepatuhan Wajib Pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan 

pajak. 

Di Solo Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo pada 

tahun 2012 ini ditargetkan menembus angka Rp948 miliar. Target ini lebih tinggi 

16,5% dibandingkan target 2011 senilai Rp814 miliar. Tahun 2011 sendiri, realisasi 

penerimaan pajak belum optimal. Dari target tersebut, KPP Pratama Solo hanya 

mampu menghimpun 91% atau Rp744 miliar. Jalan untuk menggenjot penerimaan 

pajak, setidaknya telah terbuka dengan bertambahnya jumlah wajib pajak (WP). 

Data KPP Pratama Solo menunjukkan jumlah WP kini menembus angka 76.439 

WP. Jumlah tersebut naik 5.564 WP dibandingkan posisi akhir Desember 2011, 

dengan jumlah total 70.875 WP. 

 Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap pertama yang dilakukan hingga 

akhir Desember 2011 merupakan upaya yang berpotensi meningkatkan penerimaan 
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pajak. Dari situ sebenarnya pemerintah dapat memperkuat basis data wajib pajak 

yang mempunyai potensi meningkatkan penerimaan di kota Surakarta sendiri juga 

terdapat banyak Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Yang Dimoderisasi Oleh Pemeriksa Pajak Pada KPP Pratama 

(Studi Kasus Di Surakarta).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, latar belakang masalah yang akan dibahas 

sehubungan dengan peningkatan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang di moderisasi 

oleh pemeriksaan pajak? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dilihat dari penjelasan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

membatasi masalah. Adapun batasan dari rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan atau Wajib Pajak Badan yang diteliti terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian pada tahun 2010 dan data tahun 2011 di 

KPP Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Badan  terhadap peningkatan penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak. 

2. Untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat 

kepatuhaan Wajib Pajak Badan, dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak yang dimoderisasi oleh pemeriksaan pajak. 

3. Untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat pengaruh antara Penghasilan 

Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada: 

1. Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Surakarta, sebagai bahan 

masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dan para Wajib Pajak lainnya dalam 

rangka memenuhi kebutuhan perpajakan. 
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2. Bagi masyarakat umum yaitu, agar masyarakat lebih memahami tentang 

perpajakan di Surakarta. 

3. Penelitian lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini terdiri lima bab pembahasan ditambah dengan 

lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Adapun isi dari sistematika penulisan 

adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan kegunaan 

penelitian, serta mengenai sistematika. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam hal 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 mengenpeai metode penelitian, identifikasi 

variabel-variabel penelitian, definisi operasional, dan pengukuran 

variabel penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas dan reabilitas alat pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum KPP Pratama 

Surakarta, statistik deskriptif, pengujian kualitas pengumpulan data, 

hasil pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hasil 

pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, serta  saran-saran 

untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 


