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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

  Pajak merupakan penerimaan terbesar, kurang lebih 2/3 dari penerimaan 

negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan 

publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan 

merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, 

khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalakan. Penerimaan dari sumber 

daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan 

tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini 

mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan sedemikian bertambahnya 

jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunya. Pajak diharapkan dapat 

terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar 

(Widayati dan Nurlis, 2010). 

  Kemauan membayar pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal 

penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya tersebut antara lain 

adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak 

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

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

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

dapat dinikmati masyarakat itu meruapakan hasil dari pembayaran pajak. 
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Masyarakat sendri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak, hal ini 

disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang 

dikeluarkan untuk membayar pajak. Dinyatakan sebagai suatu proses 

penggorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau 

individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas 

integrete dalam diri individu (Widayati dan Nurlis, 2010). 

  Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang 

mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila 

wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

serta pelayanan yang berkualaitas terhadap wajib pajak maka akan timbul 

kesadaran akan membayar pajak. Kesardaran membayar pajak karena wajib pajak 

memiliki kewajiaban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan 

oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. 

  Tatian dan Hari (2009) dalam Nugroho dan Zulaika (2012), penelitiannya 

menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib 

pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait 

dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran membayar pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari  hal 

ini, wajib pajak mau membayar pajak karena tidak dirugikan dari pemungutan 

pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib 

pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan pembayaran pajak    
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dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumberdaya finansial 

yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran 

bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 

  Undang-undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para 

wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka 

sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seseorang wajib 

pajak yang bersekala 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-pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber 

dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan 

petugas pajak ( Widayati dan Nurlis, 2010). 

  Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam uasaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan 

perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan 

berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

sedangkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

wajib pajak  dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak 

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi 

wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhdap sanksi yang 

akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka. 
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Dimana wajib pajak benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan 

sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP ( Hardiningsih dan 

Yulianawati, 2011 ). 

  Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Melalui 

perpajakan yang baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan 

mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tepat. Apabila wajib pajak 

sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak akan 

dimudahkan dalam pemabayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka 

situs Ditjen pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT 

wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan ter-

enkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan e-SPT dan e-

Felling yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak dalam melaporkan pajak 

(Widayati dan Nurlis, 2010). 

  Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara 

sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan 

produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh 

dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem 

informasi perpajakan. Standar pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak 

akan terpenuhi bilamana SDM melakukannya secara profesional, disiplin, dan 
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transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

kepadanya, mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat 

sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas 

hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan 

menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakain baik ( Hardiningsih dan 

Yulianawati, 2011). 

  Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi 

yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan 

yang terikat oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Hal ini menyebabkan 

adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan 

menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu peneliti ingin 

meneliti apakah kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajaka; efektifitas sistem perpajaka; serta kualitas pelayanan 

mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan pekerjaan bebas. Dengan harapan kemauan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi keajiaban 

membayar pajak. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain adalah untuk 

mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan  pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang 
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melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan tenaga ahli ( liberal professional servis ) 

dan pekerjaan bebas lainya (other personal service). Pekerjaan bebas yang 

dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, 

PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan. Sedangakan pekerjaan yang 

dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, 

pencderamah, dan profesional lainya yang bekrja secara independen, bukan 

sebagai karyawan (Gatot, 2009) dalam (Handayani, dkk, 2012). 

  Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Widayati dan Nurlis, 2010. 

Yang berjudul analis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar 

pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan. 

Berdasarkan latar belakang judul tersebut saya sebagi penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian mengenai “ analisis pengaruh kesadaran, 

pengetahuan dan pemahaman, efektifitas dan kualitas pelayanan terhadap 

kemauan membayar pajak (survei pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surakarta). 

  Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah variabel 

independen (bebas) tentang kualitas pelayanan pajak karena faktor ini sangat 

penting dalam mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kemaun untuk 

membayar pajak. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

   Dalam penelitian terlebih dahulu ditentukan perumusan masalah. Adapun 

penulisan masalah yang penulis dikemukaan sesuai objek yang akan diteliti dan 

sesuai dengan judul penelitian ini : 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak dikota surakarta? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dikota 

surakarta? 

3. Apakah efektifitas sitem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak dikota surakarta? 

4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak dikota surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

   Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin 

dicapai. Seiring dengan permasalahannya tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

dalam penelitian ini : 

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan 

membayar pajak dikota surakarta. 

2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak  

terhadap peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dikota 

surakarta. 
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3. Untuk menguji pengaruh efektifitas sistem perpajakan  terhadap kemauan 

membayar pajak dikota surakarta. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan 

membayar pajak. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari peneliti ini dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai membayar pajak, terutama 

masyarakat yang belum memiliki kemauan membayar pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti 

khususnya tentang pentingnya membayar pajak. 

b. Bagi Instansi/masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan pertimbangan untuk 

mengajak masyarakat agar mempunyai kemauan atau kewajiban untuk 

membayar pajak. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat informasi bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan tugas penelitian dan menambah pengetahuab bagi membaca 

terutama mahasiswa program studi akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta. 
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E. 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   Pendahuluan  

      Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalaah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

  Bab ini sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. 

Pada baigian ini berisi landasan teori, penelitian yang terdahulu, rerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesisi. 

Bab III Metode penelitian 

   Bab ini mencakup populasi, sampel, teknik/metode pengambilan sempel, 

data, sumber data, definisi oprasional dan pengukuran variabel. 

Bab IV   Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini berisi analisis penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 

efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan, terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi yang melakuakan pekerjaan bebas. Hasil ini 
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disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam 

bentuk angka-angka. 

Bab V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan, dan 

saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


