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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang 

penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan 

mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar 

jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan 

populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator 

peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun 

belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan 

sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian (Suhendra, 

2010). 

 Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah 

bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan 

beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan 

penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat 

penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan 

di masa yang akan datang. 

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal 
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ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana 

penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan 

penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi 

pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem 

perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan 

mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern (Saraswati, 

2012). 

Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah 

dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau 

dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha 

kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan 

jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor 

Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah 

dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih 

tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. 

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. 
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Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 

disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan 

dari para wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar 

kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak 

tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas 

perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung 

dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan 

raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-

sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang 

dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. 

Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal ini 

disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang 

yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Waluyo, 2007). 

Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama 

penerimaan negara banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reformasi 

perpajakan yakni dengan dilakukannya sistem self assessment, sistem ini 

sudah berlaku sejak tahun 1984. Sistem self assessment merupakan sistem 

yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada 

fiskus. 
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Menurut Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) penerapan sistem 

self assessment akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di 

Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa 

dilihat dari tax gap dan tax ratio. 

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan 

penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan 

(Mustikasari, 2007).  

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. 

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. Mustikasari (2007) melakukan penelitian kepatuhan wajib 

pajak badan dengan responden tax professional. Penelitian keduanya bukan 

merupakan penelitian perilaku. Tax professional adalah orang profesional di 

perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk 
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menjelaskan perilaku WP badan yang dalam hal ini diwakili oleh tax 

professional perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku 

organisasi (Mustikasari, 2007).  

Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

untuk mencapai target pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan, maka perlu secara 

intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya 

wajib pajak badan (Harinurdin, 2009). 

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi untuk 

dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak badan, oleh karena itu penulis mengambil judul 

“PENGARUH TINGKAT KESADARAN, PENGETAHUAN DAN 

PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN SERTA 

TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK 

WAJIB PAJAK BADAN ( STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA 

SUKOHARJO ).” 

B. Rumusan Masalah 

  Variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan di Kabupaten Sukoharjo adalah kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, 

kondisi keuangan, dan tarif pajak. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran 

membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam 

membayar pajak. 

2. Apakah persepsi sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan untuk membayar pajak. 

3. Apakah kondisi keuangan perusahaan dan tarif pajak mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 

dan kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

badan dalam membayar pajak. 

2. Untuk menguji apakah persepsi sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan untuk membayar pajak. 

3. Untuk menguji apakah kondisi keuangan perusahaan dan tarif pajak 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar 

pajak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan : 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. 

2. Bagi akademisi  

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama di Sukoharjo tentang 

tingkat kepatuhan para wajib pajak badan di wilayah kabupaten 

Sukoharjo. 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggambarkan keseluruhan 

isi dari skripsi yang terdiri dari beberapa bab diantarannya yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong 

dilakukannya penelitian yang berisi latar belakang masalah,  

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II  KERANGKA TEORI 

Bab ini akan membahas tentang kerangka teoritis yang mendukung 

dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti 

teori-teori tentang kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi 

sanksi perpajakan, kondisi keuangan, dan tarif pajak. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, desain 

penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, 

pengukuran variabel, metode analisis data, dan uji asumsi klasik 

metode regresi. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses dan 

teknik analisis data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis 

penelitian sesuai dengan metode yang digunakan. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang 

telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa 

saja keterbatasan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

agar dapat lebih  mengembangkan penelitiannya. 

 


