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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk meyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan  

pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang 

diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi 

ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus 

menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan 

internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. 

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapatkan  timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Menurut SitiResmi (2009 : 2) 

mengemukakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-
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pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat 

surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan bersifat 

memaksa dan tidak memndapatkan imbalan secara langsung. Pajak 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak berperan penting 

bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pajak juga berperan 

penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) berasal dari pungutan wajib pajak. Selain itu, peran pajak 

bagi suatu negara sangat menunjang jalannya roda pemerintahan dan 

pembiayaan pembangunan. Kesadaran membayar pajak harus dikenalkan 

kepada masyarakat sejak dini. Semakin masyarakat rajin membayar pajak, 

maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkembang dan lancar. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha 

yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas 

pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Lusty, 2012). 

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan bagian yang 

terpenting dalam perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak 

terkecuali Indonesia. UMKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam 
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jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam 

penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai banyak peranan terpenting 

dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Pada tahun 

1997 yang diawali dengan krisis moneter, hampir 80 persen usaha besar 

mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap 

karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan didalam krisis 

dengan segala keterbatasannya. 

Apabila diperhatikan dengan seksama, perekonomian dalam negeri 

secara umum masih sangat buruk. Tetapi harus kita akui bahwa beberapa 

usaha pada sektor swasta masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. 

Usaha yang bisa dikatakan bertahan dalam  berbagai situasi dan kondisi saat 

ini kebanyakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Menurut Nurmanto dalam (Sudarayati dan Hehanusa) kepatuhan 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan 

juga prilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan 

adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau 

organisasi. Dalam sistem Self Assessment System, administrasi perpajakan 

berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan 

penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan 

ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pngawasan 

memegang peranan penting dalam sistem Self Assessment system, karena 
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tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih 

rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, 

sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan 

tidak baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan 

tercapai. 

Berlakunya sistem Self Assessment System di Indonesia menunjang 

besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan 

negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax 

cimpliance). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib 

pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem Self Assessment System adalah 

kepatuhan sukarela (valuntary compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan 

sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam 

menerapkan peraturan  perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur 

perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak. 

  Self Assessment Systemmemberikan wewenang untuk memenuhi 

hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan 

pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada 

wajib pajak. Dengan demikian  wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan 
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pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. (Mujiyati dan Aris, 2011: 10). 

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan 

tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, 

bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan 

sebagainya, tidak akan berarti banyak untuk membangun kesadaran 

membayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika 

masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. 

Dalam Sistem Self Assessment menuntut adanya peran aktif masyarakat 

dalam kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari 

wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem terebut. 

 Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 

merupakan hal  penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. 

Menurut Widaningrum (2007) dalam Widayati dan Nurlis (2010) kemauan 

membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang suka rela untuk 

membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh 

barang atau jasa. Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat 

dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (willingness 

to pay tax). Kemauan membayar pajak dapat diartikan 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 (Vanesa dan Hari, 

2009). 
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Kesadaraan merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami 

realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.  Menurut 

Ahmad (1998) dalam Sudaryati dan Hehanusa (2012), kesadaran identik 

dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan 

pertimbangan pemikirian dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang 

menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang 

berhubungan dengan dirinya. Dengan adanya kemauan membayar pajak, 

wajib pajak mengerti akan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan presepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak patuh 

terhadap perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka 

penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM DAN 

KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI 

SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan Self Assessment Systemberpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta ? 

2. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji secara empiris pengaruh penerapan Self Assessment System 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Surakarta. 

2. Menguji secara empiris pengaruh kemauan membayar pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai 

kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah, serta 

memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan 

datang. 

2. Bagi Usaha  Mikro Kecil dan Menengah 

Untuk meningkatkan kepatuhan bagi usaha mikro kecil dan menengah 

akan pentingnya pembayaran pajak disuatu wilayah. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana informasi bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah 

penting, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada usaha  mikro kecil dan menengah. 
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4. Bagi Pemerintah 

Agar Pemerintah mengevaluasi penerapan Self Assessment System 

dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara di 

bidang pajak. Khususnya dari sektor usaha mikro kecil dan menengah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan 

mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok 

masalah yang dalam penelitian menyangkut pengaruh penerapan 

Self AssesmentSystem dan kemauan membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Setelah perumusan masalah kemudian  

ditentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat 

penelitian, dan akhir dari bab I adalah sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori 

yang relevan dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan 

perumusan hipotesis. 

 

 



9 
 

 
 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menguraikan 

jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data 

yang diperlukanserta teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul. 

BAB IV : ANALSIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang, gambaran umum objek penelitian, 

hasil analisis data dan pembahasan dijelaskan lebih rinci yang 

nantinya untuk disimpulkan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian pembahasan, 

keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

  


