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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

  Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang 

penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan 

mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar 

jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan 

populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator 

peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun 

belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan 

sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian (Suhendra, 

2010) .   

  Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal 

yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, 

terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan 

semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 

pemerintah. Fungsi pajak sebagai Budgeter, sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi 

Reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang 
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sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap 

minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. 

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik 

secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan 

negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah 

wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, 

dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah 

satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri, sehingga mengurangi 

ketergantungkan pinjaman luar negeri (Fery dwi prasetyo,2006) dalam 

Hardiningsih (2011) 

  Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi 

dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan 

menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-

undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas 

pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-undang yang 

berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha 

ektensifikasi (Hardiningsih, 2011).  

  Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai 

wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi 

pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. 

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 
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kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil 

menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih, 2011).  

  Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran 

aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu 

sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang 

penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas 

perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara 

langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena 

masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang 

dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan 

sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak 

melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari 

membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam 

Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel 

mengabaikan kewajiban pajak (Hardiningsih, 2011). 

  Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan 

penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah 

sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self 

assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan 

tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemungutan 

pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta 
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aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu 

sendiri. 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. Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak 

melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program 

ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak (Suhendra, 2010). 

   Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk 

menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk 

turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan 

penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang 

perpajakan. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk 

siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni 

menghadapi pemeriksaan (Suhendra, 2010). 

  Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 

penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. 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 
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dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis 

(2010). 

  Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. 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. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku 

tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

menimbulkan reaksi beragam dari wajib 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 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Sri Rizki Utami, et al (2012). 

    Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah 

dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widayati 
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dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara faktor 

kesadaran membayar pajak dengan kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), 

menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), juga 

menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, 

sedangkan Hardiningsih (2011) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kemauan Membayar Pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib 

pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan 

terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan 

peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, 

sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem 

perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan 

untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar 

pajak. 

    Dalam penelitian Herryanto dan Toly (2013) tentang Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan 

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya 

Sawahan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, 

kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama 
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berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama 

Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran 

Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan 

tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 

  Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Rizki Utami, et al (2012) yang 

membahasan tentang Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Yang terdiri dari: kesadaran membayar pajak, 

pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi 

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Tetapi 

mengganti objek penelitian dari wajib pajak pribadi menjadi wajib pajak 

badan. 

  Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG 

TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

SURAKARTA”. 

 

2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang Faktor- Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan membayar pajak? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak? 

3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

membayar pajak? 

 

3. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menguji: 

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan 

membayar pajak. 

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap 

tingkat kepatuhan membayar pajak. 

3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap 

tingkat kepatuhan membayar pajak. 

4. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam menangani dan melayanani pajak. 
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4. Manfaat Penelitian 

   Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, dan untuk mengetahui peran pajak bagi negara. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 

 Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil 

Kantor Pelayan Pajak Pratama Surakarta guna mengetahui penyebab 

ketersediaan wajib pajak badan yang dilayaninya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib pajak 

badan lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan, terutama dibidang perpajakan.  

 

5. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima 

bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 
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   Bab I adalah pendahuluan, berisi pendahuluan yang menguraikan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

   Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka yang 

menguraikan tentang landasan teori-teori dan mendukung penyelesaian 

masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain tentang kepatuhan membayar 

pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

kualitas pelayanan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan 

kerangka pemikiran teoritis. 

   Bab III adalah metode penelitian, berisi metode penelitian yang 

menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang 

terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber 

data, pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 

 Bab IV adalah analisis data dan pembahasan, berisi uraian dan 

hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum 

dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya. 

  Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan yang merupakan 

pembahasan yang sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran ataupun 

masukan terhadap penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan terhadap 

hasil yang telah diteliti. 
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