
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak 

secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Mujiyati dan Aris, 2010:9), 

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang – 

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Sementara menurut Mr. Dr. Nj. Taylor ( Waluyo, 2007 ) Pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan Terutang kepada pengusaha  (menurut 

norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain 

sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. 

Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan 

negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 

suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk 

membayar pajak. 
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Undang – undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para 

wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi 

yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang 

berskala 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 yang 

paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya 

kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas  pajak. 

Beberapa faktor – faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib 

pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar 

pajaknya. 

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting yang akan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak lain tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008:174) 

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat 

Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen 

Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan 

agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, 

penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak.  Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan 

bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Salah satu 

bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajaknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada 

besarnya penerimaan negara dari pajak. 

Wajib pajak masih mempersepsikan 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 rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat ini sering terjadi 

penelitian dan pemeriksaan pajak  yang banyak  berpendapat bahwa aparat pajak pun 

ikut berkuasa. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak untuk 

membayar pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan pada wajib pajak akan dapat 

mendorong kesadaran membayar pajak. 

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah 

dicenangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan 

pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring 

wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang 

demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring 

pengaman bagi wajib pajak (berupa nomor pokok wajib pajak) agar melaksanakan 

kewajibannya perpajakan sudah dipasang, terutama bagi usaha - usaha kecil 

menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang 

lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum 

terdaftar sebagai wajib pajak aktual.   
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Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal 

penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara 

lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak 

langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa semua jalan 

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

negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati 

masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. 

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran 

serta aktif dari aparat pajak, 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, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak 

terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban 

perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat 

sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. 

Sistem perhitungan sendiri (self assessment) memungkinkan potensi adanya 

wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari 

kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari 

kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan sistem self 

assessment, dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan secara 

baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak (tax 

dissemination), pelayanan perpajakan (tax service) dan pengawasan perpajakan (law 

enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka 

kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak di dalam melaksanakan 
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kewajiban dan haknya di sektor perpajakan akan meningkatan. Pada akhirnya akan 

meningkatkan tax ratio dan sekaligus penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang 

ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak 

masih rendah. 

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian 

yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi 

tentang kemauan membayar pajak. Sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat 

sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG 

KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surakarta )” 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak? 

3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak? 

4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan terarah, penulis membatasi 

permasalahan yang ada yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong Wajib Pajak Efektif. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan 

membayar pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar 

pajak. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka 

mengkaji serta mengembangkannya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kewajiban dan kemauan 

dalam membayar pajak, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

mengenai peraturan pajak dan memberikan persepsi yang baik atas efektivitas 

sistem perpajakan serta pelayanan fiskus yang lebih baik. 

b. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya agar lebih inovatif dan kreatif lagi sehingga mampu 

memberikan alternatif solusi yang lebih bermanfaat dan diharapkan menambah 

pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

wajib pajak tentang kemauan membayar pajak.  

c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam dan mendetail mengenai 

pemahaman tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan. 

d. Bagi KPP, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil 

KPP guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang 

dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  Serta memberikan 

umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi kemauan perpajakan dalam hal penerapan self assessment 

system. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas dan memberikan teori – teori 

yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan 

skripsi, antara lain tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem 

pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, wajib pajak badan dan orang pribadi, 

kemauan membayar pajak, faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar 

pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang gambaran 

umum dari objek penelitian, hasil – hasil data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP, berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran 

yang perlu untuk disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


