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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Dan dalam pembahasan APBN di Indonesia, tak pernah lepas 

dari kaitannya dengan kondisi sektor perpajakan yang ada. Sumber 

penerimaan negara (APBN)  antara lain berasal dari penerimaan perpajakan, 

penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Dan dari berbagai sumber penerimaan yang ada, 

penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Kurang lebih 2/3 

penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak.  Menurut Pangestu dan 

Rusmana (2012) 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.  

Mengingat begitu besarnya peranan pajak sebagai sumber pendapatan 

negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di 
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bidang perpajakan dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official 

assessment system menjadi self assess-ment system yang mulai diterapkan 

sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983.  

Self Assessment System memberi kepercayaan kepada wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban maupun hak  perpajakannya,  diantaranya  

adalah  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  kewajiban 

pajaknya  melalui Surat  Pemberitahuan  (SPT). Oleh karenanya tingkat 

kepatuahan wajib pajak (tax compliance) untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya menjadi faktor penentu dari keefektifan Self Assessment 

System sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak yang 

dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi  

yang  diperlukan  tepat  pada  waktunya,  mengisi  secara  benar  jumlah  

pajak  terutang,  dan membayar pajak pada waktunya. 

Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-

06/PJ/2012 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan pada Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya pengamanan 

penerimaan pajak diperlukan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. SPT tersebut terdiri dari 

SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo  menyatakan bahwa 

persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong 

sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang 
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pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan 

diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi 

jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang 

dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 

Penghasilannya hanya 8,8 juta orang  dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. 

Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau 

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar 

pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 

ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id). 

Memang tidak mudah untuk mencapai target pajak yang maksimal, 

sehingga perlu ditumbuhkan secara terus-menerus akan kesadaran sebagai 

wajib pajak yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Yaitu kesadaran 

sebagai wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan 

faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dilakukan 

pengkajian secara serius tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dalam penyampaian SPT. 

Sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian mengenai kepatuhan 

pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari 

sisi psikologi wajib pajak. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (tax compliance) wajib 

pajak salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior (Hidayat & 

Nugroho, 2010:83). Beberapa peneliti menggunakan kerangka model Theory 

http://www.pajak.go.id/
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of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku tax compliance wajib 

pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Pangestu dan Rusmana (2012) dan Ernawati dan Purnomoshidi  

(2012).  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya obyek yang digunakan 

adalah di KPP Pratama Purwokerto sedang untuk obyek penelitian yang akan 

penulis gunakan adalah di KPP Pratama Surakarta. Pada penelitian sebelumnya 

data dianalisis dengan menggunakan program AMOS (Analisis of Moment 

Structures) sedangkan metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis 

data adalah analisis regresi dengan variabel intervening 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dari itu penulis  melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa Dengan Niat Sebagai 

Variabel Intervening (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh  secara 

langsung terhadap kepatuhan pajak? 

2. Apakah sikap berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak melalui niat sebagai 

variabel intervening? 
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3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui 

niat sebagai variabel intervening? 

4. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap  

kepatuhan pajak melalui niat sebagai variabel intervening? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan  terhadap kepatuhan pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak melalui niat 

sebagai variabel intervening. 

3. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak 

melalui niat sebagai variabel intervening. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 

terhadap kepatuhan pajak melalui niat sebagai variabel intervening. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan 

dalam hal penerapan self assessment system. 

2. Masyarakat atau Wajib Pajak 

Dengan adanya pajak yang ada di Negara kita, masyarakat akan 

lebih sadar dan mengerti apa maksud dan tujuan pemerintah memberikan 
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tanggungan pajak, guna untuk memperbaiki perekeonomian di Indonesia 

dan meningkatkan pendapatan Negara secara optimal dan sesuai target 

yang di tentukan. 

3. Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya, serta penambah ilmu bagi para mahasiswa. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dalam 

usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor 

perpajakan. 

5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta 

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam 

hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. 

 

E. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa 

sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. 

Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penyusunan skipsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian kepatuhan perpajakan, pengertian 

Theory of Planned Behavior, penelitian terdahulu, kerangka teoritis  

dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai jenis penelitian, populasi, 

sampel dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, 

metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sebaran data penelitian, 

karakteristik responden, statistik diskriptif, pengujian instrument, 

dan metode analisis data. 

BAB V   PENUTUP 

Sebagai bab terakhir berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada  

manfaatnya bagi pembaca dan juga  nantinya dapat dijadikan bahan 

masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 


