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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah 

besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri 

tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal 

ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari 

pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan 

pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Sumber penerimaan negara berasal 

dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu 

sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak 

merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan 

Negara saat ini bersumber dari pajak. 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, 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. 

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, 
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memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, 

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga 

kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak 

sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan 

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting 

dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.  Pelayanan 

fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. 

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).  

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak 

pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas. 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 
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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. 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 

negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 

2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara 

dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

dasar hukum penyelenggaran negara. Pelayanan fiskus yang baik 

diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 

kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. 

 Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 

disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan 

dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang 

perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi 

kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 

melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak 
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tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban 

perpajakannya. 

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 

merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. 

Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai 

suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan 

dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung 

(Tatiana dan Priyo, 2009). Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam 

membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar 

pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan pajak.  

Penelitian ini direplikasi dari Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha 

(2012), Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian 

yang hanya dikhususkan di KPP Pratama Surakarta. Adapun tujuan 

penelitian ini, antara lain adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran 

membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya 

penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib 

Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 
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Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan 

Pekerjaan Bebas ( Studi Kasus pada KPP Pratama di Surakarta)”. 

 

B.   RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di kota Surakarta cenderung menurun dari tahun 2009 hingga 2011. 

Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas di kota Surakarta sangat diperlukan. Berdasarkan hal 

tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas di kota Surakarta”. Variabel-variabel yang diperkirakan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas adalah kesadaran wajib 

pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pratama Surakarta?  

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  
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orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di 

KPP Pratama Surakarta?  

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di 

KPP Pratama Surakarta? 

 

C.   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.  

b. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta. 

c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas di KPP Pratama Surakarta.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Setiap penelitian dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di 

dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:  
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a. 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.  

Bagi Penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan 

mengenai akuntansi perpajakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti tentang perpajakan lebih dalam. 

b.  Manfaat Praktis  

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan 

fiskus,dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian yaitu kota 

Surakarta. Dengan ini maka diharapkan akan menghasilkan informasi yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan WPOP dalam kesadarannya untuk 

membayar pajak. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan 

penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu 
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gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-

pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

A. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi,daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

B. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan 

landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga 

dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan logis 

antar variabel dan perumusan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diuraikan mengenai variabel penelitian 

dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, uji kualitas data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil dan pembahasan berisikan mengenai analisis 

deskriptif objek penelitian yang menjelaskan karakteristik 

responden, uji kualitas data, hasil penelitian di lapangan 

berdasarkan perhitungan menggunakan uji hipotesis dan 

regresi linear berganda.  

BAB V : PENUTUP 

Penutup terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, saran 

atas hasil penelitian, dan agenda penelitian selanjutnya 

sesuai dengan hasil analisis data yang dilakukan. 

C. Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 


