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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  Sumber 

penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. 

Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. 

Adriani (dalam Kangtoshi, 2010), pajak adalah iuran masyarakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal 

yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak 

bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam 

mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak 

bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini 

mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya 
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jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan 

Nurlis, 2010).  

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar 

pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak 

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan 

negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah 

wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Sebagian 

wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada. Masih 

ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti 

peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah 

penerimaan pajak negara.  

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang 

kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah SelfAssessment System yang 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya 

sistem Self Assessment System, maka Usaha memaksimalkan penerimaan 

pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun 

petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu 

sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self 

Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, 

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. 

Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor 
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yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan 

pajak.  

Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap,2004 (dalam 

Supadmi, 2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem Self Assessment 

membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga 

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). 

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang 

punggung dari Self Assessment System (Supadmi, 2010). Menurut Soemitro 

(2003) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara 

meningkatkan pelayanan publik.  

Jenis pajak dapat di bedakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPn BM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Namun permasalahan 

pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu 

kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga 

negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak usaha 

pribadi yang tidak melakukan pembayaran pajak, hal ini jelas merugikan 

negara. 

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang 
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dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Agenda aksi 

Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi 

pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau 

memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. 

Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas 

pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-undang yang 

berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha 

ektensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar 

sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak 

hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja 

professional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat 

dinamis yang barang kali 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. 

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia 

perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak 

khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi 



5 
 

kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah 

dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, 

beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. 

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.  

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan 

kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi 

kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan 

dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan 

kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan 

jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah 

wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling 

dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya 

kesadaran tetang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak 
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Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti 

usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi 

yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh 

penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. 

Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, 

pengacara, dan lain-lain.  

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib 

pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau 

pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang 

dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang 

ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila 

mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, 

terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih 

memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, 

sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran 

dalam pelaporan pajaknya. 
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Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK 

MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG 

MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS ( Studi Kasus pada KPP 

Pratama Karanganyar ) ”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik suatu perumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap membayar 

pajak bagi wajib pajak ? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ? 

3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak  

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan Pajak terhadap kemauan membayar pajak  

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulisnya dan orang lain. Manfaat yang 

diharapkan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan tentang pengertian kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan 

presepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap 

kemauan membayar pajak serta memberikan gambaran  mengenai 

hubungan keempatnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengalaman tersendiri yang berguna bagi peneliti di 

bidang penelitian dan bidang yang terkait dengan penelitian ini, 

yaitu Perpajakan 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan, dan presepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, sehingga dapat 

diketahui faktor apa yang mempengaruhi wajib pajak mau 

membayar pajak 

E. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian 

rupa sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk 
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dipahami. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Merupakan pendahuluan yang berisi 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penyusunan skipsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi tentang 

pengertian kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, presepsi yang baik terhadap efektifitas 

sistem perpajakan,wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas,theory of planned behavior (TPB),penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini 

dibahas mengenai jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam bab 

ini diuraikan tentang sebaran data penelitian, karakteristik responden, 

statistik diskriptif, pengujian instrument, dan metode analisis data. 

BAB V  PENUTUP. Sebagai bab terakhir berisi tentang 

simpulan dari peneliti yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran 

yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi 

pembaca. 

 


