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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat 

mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu tujuan 

Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, 

meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia 

seutuhnya. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia. Maka daripada itu pembangunan disegala 

bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan senantiasa negara memerlukan beberapa 

unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan 

yang memadai dan dapat diandalkan. Dalam efektifitas pelaksanaan 

pembangunan segala bidang demi tercapainya keselarasan dan 

keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. 
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Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah 

pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan ini direalisasikan kedalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Syarat mutlak menuju 

kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh 

masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat (UU No. 16 tahun 2009). Banyak kekurangan-kekurangan apabila 

kita dapat melihat dari pajak itu sendiri, misalnya asas perpajakan yaitu 

bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. 

Memang harus disadari bahwa jalan-jalan halus, pusat-pusat kesehatan 

masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik dan 

fasilitas-fasilitas publik lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan 

hasil dari pembayaran pajak. 

(Widayati dan Nurlis, 2010) Pemungutan pajak bukan suatu 

pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga 

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

undang perpajakan Indonesia menganut self assessment system  yang 

memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, 

dan melaporkan sendiri pajaknya. Menyebabkan kebenaran pembayaran 
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pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak selain dalam pelaporan 

kewajiban perpajakannya. 

(Mardiasmo, 2009) Sistem pemungutan pajak  ada tiga yaitu official 

assesment system, self assesment system dan with holding system.  Official 

assesment system memiliki ciri bahwa penentuan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus, self assesment system memiliki ciri bahwa wajib pajak 

memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang, 

dan untuk with holding system bahwa dalam penentuan besarnya pajak 

terutang dilakukan oleh pihak ketiga diluar fiskus dan wajib pajak itu 

sendiri. Kesimpulannya adalah official assesment system dan with holding 

system membuat wajib pajak berperan pasif terhadap penentuan besarnya 

pajak terutang.  

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan 

merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Sebab dalam self assessment 

system, kesadaran membayar pajak merupakan faktor penting dalam 

pelaksanaan sistem tersebut. Pengetahuan yang baik tentang pemberlakuan 

sistem perpajakan akan memudahkan pelaksanaan sistem perpajakan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik 

atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan yang berkualitas 

(Nugroho, 2012). Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan 

pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
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perpajakan diharapkan agar wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

pekejaan bebas mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Kualitas 

pelayanan menimbulkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Wajib pajak masih mempersepsikan bahwa pajak itu sebagai 

pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka 

merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi Negara dan masyarakat, 

apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak 

wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada 

rendahnya pelayanan pada wajib pajak apalagi maraknya kasus-kasus 

korupsi yang melibatkan aparatur pajak. Hal ini akan menyebabkan 

rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

KPP Pratama Blora melakukan usaha sosialisasi perpajakan terhadap 

wajib pajak di wilayah KPP Kabupatan Blora dengan penyuluhan. 

Dibuktikan dengan data penerimaan pajak tahun 2011 di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Blora yang mencapai Rp. 333 miliar untuk semua 

jenis pajak, seperti PBB, PPh, PPN dan sebagainya. (sumber: 

Suaramerdeka.com) 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian Widayati dan Nurlis, (2010). Perbedaannya adalah jika penelitian 

Widayati dan Nurlis dilakukan pada tahun 2010, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2013.  Pada penelitian ini terdapat penambahan 
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variabel yaitu kualitas pelayanan pajak menjadi variabel independen dan 

jika penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dilakukan di Jakarta sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Blora. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah 

penelitian dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB 

PAJAK  ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN 

BEBAS (Studi Kasus Pada KPP Pratama Blora) ” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kemauan membayar pajak?  

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak? 

3. Apakah terdapat pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap 

kemauan membayar pajak? 

4. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan 

membayar pajak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mencari bukti empiris terkait; 

1. Mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan 

membayar pajak; 

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak; 

3. Mengetahui pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap 

kemauan membayar pajak; 

4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan 

membayar pajak. 

 

D. Batasan Masalah 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan 

membayar pajak bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebagai 

tenaga ahli. Batasan masalah dilakukan kepada pekerjaan bebas sebagai 

tenaga ahli yang terdaftar pada KPP Pratama kabupaten Blora.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengambil manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam 

memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan 
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membayar pajak bagi wajib pajak. Dan mengetahui secara mendalam 

tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan. 

2. Bagi KPP 

Diharapkan menjadi referensi dan bahan informasi bagi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Blora dalam meningkatkan kemauan wajib 

pajak yang mempunyai pekerjaan bebas untuk membayar pajak. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi 

dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada 

bidang dan topik permasalahan yang sama. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam 

memahaminya, maka disusun secara kelompok menjadi 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II     TINJAUAN PUSTAKA.  

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang memberikan 

dasar dan mendukung yaitu: pengertian, fungsi dan sistem pajak, 

wajib pajak, pajak penghasilan, pekerjaan bebas, cara 

menghitung pajak penghasilan wajib pajak yang melakukan 
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pekerjaan bebas, kemauan membayar pajak, kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas 

pelayanan terhadap wajib pajak. 

BAB III     METODE PENELITIAN.  

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi jenis penelitian , populasi, sampel dan metode 

pengambilan data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, uji kualitas data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.  

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis pengujian 

hipotesis dan pembahasannya meliputi gambaran umum kantor 

pelayanan pajak pratama blora, deskripsi objek penelitian, hasil 

pengujian kualitas data, hasil uji analisis data, dan pembahasan 

hipotesis. 

BAB V     PENUTUP.  

Bab ini berisi kesimpulan, batasan dan saran yang disarankan 

pada hasil penelitian yang dilakukan. 

 


