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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan dalam penelitian ini meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Masing-masing akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor 

internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor 

internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya 

pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber 

penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan 

penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal 

yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak 

terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2009 hingga 2013 (Arum, 2012). 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penerimaan Dalam Negara, 2009-2013 

(miliaran rupiah) 

 

  2009 2010 2011 2012  2013**)  

PPh Non Migas  267,571 298,173 357,986 445,733 506,904 

PPh Migas  50,044 58,873 73,096 67,917 67,4 

PPN&PPnBM  193,068 230,605 277,733 336,057 423,7 

PBB&BPHTB  30,735 36,607 29,89 29,688 27,344 

Pajak Lainnya  3,116 3,969 3,926 5,632 6,343 

TOTAL  544,53 628,2 742,63 885,03 

    

1,031,691   

Keterangan= **) RAPBN-2013 

Sumber: Data DJP 2013 

 

1 



2 
 

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam 

hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan 

Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah 

dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan 

cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru 

(Arum, 2012). 

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 yang sangat penting dalam hal untuk 

mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012).  

Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Supadmi, 2010 (dalam 

Arum, 2012) 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 dalam Arum, 2012). 
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Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 

Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Masyarakat harus sadar 

akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Jika wajib pajak sadar 

dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan Negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak 

meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak 

untuk patuh dalam membayar pajak (Utami, dkk 2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam 

Fikriningrum (2012), menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk 

membayar pajak. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2011), 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat 

mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat 

mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib 

pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi 

untuk patuh membayar pajak.  

Penelitian Utami, dkk (2011), dengan adanya kepemilikan tidak 

terdapat pengaruh  antara faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat persepsi atas efektifitas sistem 

perpajakan meningkat atau menurun, hal ini tidak akan memberikan pengaruh 
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dorongan bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Kemudian 

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Persepsi 

efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fikriningrum (2012), dan Syafruddin (2012). 

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan 

kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan 

kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan 

perpajakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2011), 

penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap tingkat kepatuhan. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka 

akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat 

kualitas pelayanan meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk 

melakukakn kewajibannya.  

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur 

dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi 

diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan 

demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib 

pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang 

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 

dalam Arum, 2012). Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan 
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Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif 

pada kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Fikriningrum, dan 

syafrudin yang berjudul analisis faktor – faktor yang mempengaruhi wajib 

pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Mengganti 

variabel dependent (terikat) kemauan membayar pajak dengan kepatuhan 

membayar pajak. Menambahkan sanksi pajak yang diambil dari penelitian 

Muliari, dan Setiawan yang berjudul pengaruh persepsi tentang sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 

orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengambil judul 

penelitian “ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN 

PERPAJAKAN, EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PELAYANAN 

FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak diKPP Pratama Surakarta? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajaka 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak diKPP Pratama 

Surakarata? 
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3. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran 

membayar pajak diKPP Pratama Surakarta? 

4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 

diKPP Pratama Surakarta? 

5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib 

pajak orang pribadi diKPP Pratama Surakarta? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini menjelaskan tentang batasan-batasan dari 

permasalahan dalam penelitian ini, misalnya hal-hal yang tidak dibahas atau 

diteliti, lingkungan yang dibahas atau ditentukan sebagai batasan, batasan data 

atau jmlah materi yang melingkupi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini 

batasan masalahnya dalah objek penelitian yang meliputi Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada tahun 2013 pada KPP Pratama Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 
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4. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar 

pajak. 

5. Untuk menguji sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan 

wajib pajak orang pribadi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Akademik  

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari 

pengalaman penelitian. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan. 

b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. 
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3. Manfaat Praktis  

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistm perpajakan, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak terutama wajib pajak orang pribadi. 

 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yaitu bab 

pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab pembahasan dan 

hasil penelitian, serta bab penutup.  

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

Bab II merupakan landasan teori sebagai dasar berpijak dalam 

menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup populasi dan sampel, 

tenik/metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, model dan analisis data. 

Bab IV berisi hasil analisis penelitian mengenai pengaruh kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 

efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian disampaikan secara 

verbal dengan kata –kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka. 

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan pada pihak yang 

memerlukan.  

 


