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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini 

terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi 

penerimaan negara. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak 

untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan 

pajak (Pangestu, Rusmana:2014). Realisasi penerimaan pajak tahun 2014 

menurut APBN-P 2014  Rp1.246,1 trilyun dari total pendapatan negara dalam 

negeri dan hibah sebesar Rp 1.635,4 trilyun atau sebesar 76,20% 

(www.anggaran.depkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan APBN 

terbesar dari sektor pajak.  

Begitu besarnya kontribusi pajak bagi negara, membuat pemerintah 

melalui aparaturnya berusaha melakukan berbagai sosialisasi kepada warga 

negara yang telah memenuhi syarat, pemerintah juga membuat kebijakan 

hukum yang berisi sanksi bagi seluruh wajib pajak termasuk aparatur negara 

yang melanggar pajak. Pelaksanaan program perpajakan yang diselenggarakan 

pemerintah tidak berjalan dengan semestinya, hal tersebut ditandai dengan 

banyak masalah pajak yang berhubungan dengan perilaku ketidakpatuhan 

wajib pajak.  

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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Perilaku tidak patuh sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama oleh wajib pajak pribadi. Perilaku ketidakpatuhan dapat dilihat dari 

kebiasaan untuk menunda-nunda pembayaran pajak, dengan sengaja tidak 

membayar tepat waktu dan bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang 

seharusnya memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak 

mendaftarkan diri di kantor pajak sebagai wajib pajak. Fenomena yang terjadi 

di lingkungan masyarakat tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan 

masyarakat terhadap pajak.  

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara 

menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah Indonesia menganut sistem self 

assesment.Pada  tax reform  tersebut  perubahan  yang  mendasar  dirubahnya  

sistem  pemungutan  pajak yang  semula  dari  official  assessment  system  

menjadi  self  assessment  system.  Sistem  self-assessment  merupakan  sistem  

pemungutan  pajak  yang  memberikan  kepercayaan  kepada Wajib Pajak  

(WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan  sendiri 

jumlah  pajak  yang  seharusnya  terutang  berdasarkan  peraturan  perundang- 

undangan perpajakan  (Rustiyaningsih: 2011). 

Pemungutan pajak di suatu negara dikatakan sukses apabila terdapat 

enam kondisi pendukung, salah satunya adalah tingkat kepatuhan dan disiplin 

nasional yang tinggi (Gunadi:1997). Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat 

diperlukan agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajkannya termasuk dalam membayar utang pajak, 
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sehingga membuat pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam 

pembiayaan pembangunan negara. Kenyataan yang ada di Indonesia 

menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum 

optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio.   

Kebijakan Strategi Kementerian Keuangan 2014-2024 sesuai Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/KMK.01/2013 berisi 

tentang penetapan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2014. Dengan cara memberikan  

panduan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) 

DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 

Tahunan PPh. 

Nurmantu (2003:148) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan 

dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan 

kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif/ hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu 

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Predikat Wajib Pajak patuh 

dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat 

pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara 

kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas 
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negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu 

memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, karena meskipun Wajib Pajak 

memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan 

maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat 

Wajib Pajak patuh. 

Berdasarkan data pada tahun 2013, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha yang terdaftar di KPP 

Pratama Surakarta adalah 10.125, sedangkan yang telah melaporkan SPT 

7.407, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan 

bebas atau memiliki usaha yang belum melaporkan SPTnya adalah 2.718 

dengan rasio kepatuhan 73,16%. Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha yang terdaftar 

menurunyaitu menjadi 9.242, sedangkan yang telah melaporkan SPT 6.930, 

namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 

atau memiliki usaha yang belum melaporkan SPTnya adalah 2.312 dengan 

rasio kepatuhan 74,98%. Sampai pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha yang terdaftar di 

KPP Pratama Surakarta meningkat menjadi 10.235. Dari kondisi ini, masih 

banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak diantaranya dilakukan oleh Mustikasari (2007) melakukan 

kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa tax 
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professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat 

ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (perceived social 

pressure) yang kuat untuk mempengaruhi niat tax professional untuk 

berperilaku patuh, tax professional yang memiliki kewajiban moral yang 

tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, semakin rendah 

persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong tax 

professional berniat patuh.  

Benk et.al (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak 

yang mempengaruhi niat terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitiannya 

menggunakan sikap keadilan (equity attitude), norma ekspektasi yang terdiri 

dari norma sosial dan moral serta  kontrol perilaku berupa resiko deteksi dan 

besarnya sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa norma sosial dan norma moral serta sanksi 

yang diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk 

berperilaku tidak patuh. 

Basri et.al (2012) melakukan penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dengan menggunakan Theory of 

Planned Behavior. Penelitian ini menguji pengaruh sikap yang menggunakan 

keadilan, norma subjektif (sosial dan moral) dan kontrol perilaku (sanksi legal 

dalam religiusitas) terhadap niat berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan 

pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh 

signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Norma sosial tidak 

berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Resiko terdeteksinya 
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kecurangan tidak  terhadap niat dan juga terhadap perilaku tidak patuh juga 

tidak berpengaruh secara signifikan. Besarnya sanksi tidakberpengaruh 

terhadap niat berperilaku tidak patuh, sedangkan pengaruh sanksi terhadap 

perilaku tidak patuh. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat, sedangkan 

religiusitas berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak. Niat 

berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib 

pajak. 

Berdasarkan latar belakang dan temuan terdahulu di atas, maka penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengembangkan konsep tentang kepatuhan wajib pajak 

dengan menambahkan variabel sikap yang sudah pernah diteliti sebelumnya 

oleh Tarjo (2009). Penelitian ini mengangkat tentang perilaku ketidakpatuhan 

khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judul“DETERMINAN KETIDAKPATUHAN WAJIB 

PAJAK PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang  Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP 

Pratama Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah persepsi keadilan sistem perpajakan sebagai determinan terhadap 

ketidakpatuhan wajib pajak? 
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2. Apakah norma sosial sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak? 

3. Apakah norma moral sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak? 

4. Apakah risiko terdeteksinya kecurangan sebagai determinan terhadap 

ketidakpatuhan wajib pajak? 

5. Apakah besarnya sanksi sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak? 

6. Apakah religiusitas sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib 

pajak? 

7. Apakah niat berperilaku tidak patuh sebagai determinan terhadap 

ketidakpatuhan wajib pajak? 

8. Apakah sikap wajib pajak sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan 

wajib pajak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Peneltian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji apakah persepsi keadilan sistem perpajakan sebagai 

determinan ketidakpatuhan wajib pajak. 

2. Untuk menguji apakah norma sosial sebagai determinan ketidakpatuhan 

wajib pajak. 
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3. Untuk menguji apakah norma moral sebagai determinan ketidakpatuhan 

wajib pajak. 

4. Untuk menguji apakah risiko terdeteksinya kecurangan  sebagai determinan 

ketidakpatuhan wajib pajak. 

5. Untuk menguji apakah besarnya sanksi  sebagai determinan ketidakpatuhan 

wajib pajak. 

6. Untuk menguji apakah religiusitas sebagai determinan ketidakpatuhan 

wajib pajak. 

7. Untuk menguji apakah niat berperilaku tidak patuh sebagai determinan 

ketidakpatuhan wajib pajak. 

8. Untuk menguji apakah sikap wajib pajak sebagai determinan 

ketidakpatuhan wajib pajak.  

2. Manfaat Peneltian 

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan  

mengaplikasikan sesuai dengan kondisi yang ada. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Sebagai bahan informasi pelengkap/masukan sekaligus pertimbangan bagi 

pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam 

penetapan kebijakan pada pelaksanaan/ penggunaan suatu sistem 

pemungutan yang diterapkan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai tambahan wawasan informasi dan masukan untuk membantu 

memberikan gambaran lebih yang jelas bagi pihak lain/ para peneliti yang 

ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum. 

D. Sistematika Penelitian  

Bagian sistematika penelitian ini mencakup uraian ringkas dari materi 

yang dibahas dalam skrpsi ini. Penelitian disusun dalam bentuk skripsi yang 

akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas kesluruhan isi skripsi. Di dalamnya terdapat uraian latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat 

peneltian dan sistematika pembahasan skripsi yang berupa uraian singkat 

mengenai bab-bab skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yaitu teori-teori yang relevan dengan 

masalah penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, variabel yang 

digunakan dalam penelitian dan pengukurannya, definisi operasional variabel, 

populas, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.  

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
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Bab ini diawali dengan deskriptif dari data tiap-tiap variabel yang menunjang 

pembahasan dan hasil penelitian. Kemudian dibahas mengenai analisis data 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang menyajikan kesimpulan, 

keterbatasan dan potensi bagi riset di masa mendatang.  

 

 


