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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk penyelenggaraan program 

pemerintah sangat kompleks dengan pembangunan yang semakin meningkat 

dari tahun ketahun.Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang 

dilakukan pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

secara adil dan makmur sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 

Pajak merupakan sumber dana penerimaan dalam Negeri. Tanpa pajak 

akan sangat mustahil sekali Negara ini dapat melakukan pembangunan. 

Sebagian besar sumber penerimaan Negara tertuang dalam anggaran 

pendapatan dan belanja Negara (APBN) berasal dari pajak yang memiliki 

umur tidak terbatas.Realisasi dalam APBN penerimaan pajak pada tahun 2013 

mencapai 78,2% dari seluruh total penerimaan dalam Negeri 

(www.pajak.go.id/7/10/13). 

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara, karena pertumbuhanya ekonomiakan meningkat pendapatan 

masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial 

untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak,penambahan 

wajib pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan 

penerimaan dari pajak 
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Pajak merupakan peneriaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 

penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai 

sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 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 dengan pajak; sumber penerimaan ini 

mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk. (Nurlis dan Widayati, 2010) 

Perubahan sistem pemungutan pajak sejak awal tahun1984 di 

Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment 

system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan 

terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self 

assessment system 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. Nampak jelas disini bahwa 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. (Asri dan Vinola, 2009) 

Penerapan self assesmentsystem akan efektif apabila kondisi kepatuhan 
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 sukarela (voluntarycompliance) pada masyarakat telah terbentuk.Kenyataan 

yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini 

bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax 

gap dan tax ratio. (Darmayanti, 2004 dalam Elia, 2007) 

Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system 

memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa 

adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari 

instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang 

sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem 

perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap 

berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk 

diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana 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”. (Asri dan Vinola, 2009) 

Dalam penelitian Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakkan hukum, dan 

kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan 
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pajak.Dalam (Asri dan Vinola, 2009)disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Jadi, semakin patuh wajib pajak 

badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan 

pajak pada KPP akan meningkat.Dengan demikian, pemeriksaan pajak 

merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. 

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan 

harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah 

penerimaan maupun  dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. (Asri dan 

Vinola, 2009) 

Atas dasar penelitian tersebut,maka peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kemauan Wajib Pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan Purwodadi 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK YANG MELAKUKAN 

PEKERJAAN BEBAS”(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Purwodadi)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian-penelitian yang dapat dirumuskan 

berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya,sebagai berikut:  
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1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak Wajib Pajak? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak? 

3. Apakah pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak? 

4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap keamauan 

membayar pajak? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran mebayar pajak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. 

2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

3. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.  

4. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang 

berkepentingandapat mengambil manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 
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Memberikan wawasan yang lebih luas tentang Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak yang Melakukan 

Pekerjaan Bebas 

2. Bagi Aparat Pajak 

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 

umumnya dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Purwodadi 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi 

dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat 

pada bidang dan topik permasalahan yang sama. 

 

E. Sistematika penyusunan skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaah penelitian,dibuat 

rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan 

mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan 

pokok masalah yang dalam penelitian yang menyangkut faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak terhadap 

kepatuhan membayar pajak. Setalah perumusan masalah 

kemudian ditentukan tujuan dari penelitian dilanjut dengan 
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pemanfaatan penelitian dan akhir dari bab 1 adalah sistematika 

penyusunan skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan tentang tinjuan pustaka yang memuat teori-

teoriyang relevan dengan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu membahas tentang teori kepatuhan membayar 

pajak,teori faktor-faktor yang mempengaruhi membayar pajak 

dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang terkait yang 

pernah dilakukan sebelumnya, dan diakhiri dengan hipotesis 

yang nantinya diuji dengan kebenarannya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek 

dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, data yang diperluan serta teknik analisis data yang telah 

terkumpul. 

BAB IV : ANALISIS DATA  

  Bab ini mencakup gambaran umum tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang 

pribadi dan hasil analisis data, dan pembahasan lebih rinci yang 

nantinya dapat disimpulkan. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi serangkaian tentang simpulan pembahasan, 

keterbatasan dalam penelitian serta saran yang dapat dijadikan 

masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 


