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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang wajib pajak 

pribadi atau wajib pajak badan yaitu pertimbangan atas pengenaan PPh 

dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap 

UMKM, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 tahun 2013 

tentang kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Terkait dengan UMKM, 

sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh 

untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha dan 

rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah 

terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan 

bahwa UMKM menyumbang 61 persen dari Produk Domestik Bruto tetapi 

kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5 persen. Oleh karena itu 

kuat dugaan bahwa terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah karena potensi 

penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal.  

Ketidaktaatan para pengusaha dalam membayar pajak tidak hanya 

terjadi pada lapisan UMKM saja tetapi juga terjadi pada pengusaha besar 

lainnya. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis 

yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring 

pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha 
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kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak, namun masih banyaknya para 

pengusaha yang belum membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. 

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter tidak terdapat 

aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini karena 

pengenaan PPh dalam peraturan pemerintah bersifat final, artinya setelah 

 pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban 

pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Pada akhir 

tahun para pengusaha tetap harus melakukan pelaporan keuangan sebagai 

pelapor wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan 

meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. 

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan 

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang 

dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan 

membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran 

mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara 

intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak 

tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan 

nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006 dalam Hardiningsih, 

2011).  
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Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak antara 

lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

bayar dan lapor sesuai dengan waktu yang di atur per Undang-undang. 

Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan jumlah wajib 

pajak. Pemberian NPWP dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah wajib 

pajak yang terdaftar. Hal tersebut disebabkan masih banyak wajib pajak 

potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak taat untuk 

membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi 

dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para pekerja profesional 

lainnya. DJP memberikan NPWP dengan harapan wajib pajak dapat mematuhi 

hak dan kewajibanya (Widayati dan Nurlis, 2010 dalam Sutari dan Wardani, 

2013).  

Untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang baik efektifitas 

sistem perpajakan, DJP perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung yang diharapkan 

dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban 

pajaknya. Cara yang dilakukan oleh DJP antara lain ada pembuatan sistem     

e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, e-banking dan kring pajak 500200. 

Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak 

melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua 

proses perpajakan. Adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, e-banking dan 

kring pajak 500200 menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan 

meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat 
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melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja 

sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 

2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Nugroho, 2012 dalam Sutari dan 

Wardani, 2013). 

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang 

dapat dipertangggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. 

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan 

perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), 

ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas 

pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana 

SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam 

kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, 

maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat 

sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas 

hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal 

akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. (Hadiningsih, 

2011). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengambil judul 

“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN 

MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PASCA PERATURAN 

PEMERINTAH 46  (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati? 

3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati? 

4. Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati? 

5. Apakah kualitas layanan mempunyai pengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak pasca PP No 46  di KPP Pati 

2. Untuk menguji bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati 
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3. Untuk menguji bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai 

pengaruh terhadap kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati 

4. Untuk menguji bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai 

pengaruh terhadap kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati 

5. Untuk menguji bahwa kualitas layanan mempunyai pengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak pasca PP No 46 di KPP Pati 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

yang selanjutnya dan sebagai pertimbangan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan membayar pajak pasca PP No 46 tahun 2013. 

2. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemahaman perpajakan 

terutama pajak pasca PP No. 46 tahun 2013. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai salah satu sumber pengetahuan antar informasi yang dipakai 

sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang serupa.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

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 kewajiban 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. 

 


