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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. 

Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan 

yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut 

adalah dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013). Kontribusi pajak dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin 

meningkat hal ini dapat dilihat dari APBN-P 2015, jumlah penerimaan negara 

dari sektor perpajakan sekitar 85% dari seluruh total penerimaan negara. 

Angka penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar 1.489.255,50 

(dalam miliar rupiah) dan total penerimaan negara sebesar 1.761.642,80 

(dalam miliar rupiah). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat 

agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. 

Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang 

telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau 

dengan menjaring wajib pajak baru (Widayati dan Nurlis 2010). Selain itu 

usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak 

salah satunya adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self 
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Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, 

membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi 

kewajiban mereka (Tiraada 2013). 

Selain reformasi peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, upaya lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam 

rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan 

pelayanan prima serta dengan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan 

perpajakan. Selain itu  upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam 

penggalian potensi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 

telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak 

penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan 

pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum 

memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 

2008 yang dikenal dengan sunset policy (Sutanto 2013). 

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 

disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan 

dan kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Masyarakat atau wajib pajak 

yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa mereka ingin ikut 

berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara yaitu dengan patuh 

dalam perpajakan (Tatiana dan Hari, 2009). 

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih rendah.  

Tax ratio Indonesia tahun 2015 sebesar 12,73%, dibandingkan dengan 
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negara-negara Asia Tenggara tax ratio di Indonesia termasuk yang terendah 

contohnya Malaysia 20,17%, Singapura 22,44%, Filipina 13,68% dan 

Thailand 17,28%. Meskipun tax ratio di Indonesia mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun seperti tahun 2010 persentase tax ratio hanya 11.26% naik 

pada tahun 2011 sebesar 11,77%, tahun 2012 sebesar 11,90%, tahun 2013 

mengalami penurunan sebesar 11,86%,  tahun 2014 sebesar 12,38% dan 

tahun 2015 mencapai 12,73% tetapi angka-angka tersebut belum bisa 

mengimbangi negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik 

individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, 

misalnya sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan. Berbeda dengan 

faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib 

Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan 

mangoting, 2013). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kemanfaatan NPWP. 

Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas 

kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat 

membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Semakin banyak manfaat 

yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib 

pajak juga akan semakin meningkat (Masruroh dan Zulaikha 2013). 
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Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak 

terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap 

kewajiban perpajakannya, tetapi jika wajib pajak paham terhadap peraturan 

perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban 

perpajakan (Julianti, 2014:30). 

Menurut Gardina dan Haryanto (2006), penyebab rendahnya 

kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas 

pajak. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran 

pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar 

self assessment dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi 

pelayanan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

sanksi pajak. Unsur pokok dalam pengertian pajak adalah pajak bersifat 

memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang 

mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar peraturan 

perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak 

yang melanggar (Fuadi dan mangoting, 2013). 

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sosialisasi 

perpajak. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman 
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yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meingkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014:39). Sosialisasi perpajakan 

menjadi salah faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif 

pajak akan berpengaruh negatif pada utility Wajib Pajak. Tarif yang rendah 

akan meningkatkan utility Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam 

melaporkan penghasilan kepada admisnitrasi pajak (Santoso,2008:91). 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Masruroh dan Zulaikha 

(2013) dan melakukan pengembangan pada variabel, dengan menambahkan 

dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan tarif pajak dari 

penelitian Ananda, Kumadji dan Husaini (2015). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) terletak 

pada adanya variabel sosialisasi perpajakan dan variabel tarif pajak, tempat 

penelitian serta waktu penelitian.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

(Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP 

Pratama Surakarta dan Boyolali)”. Penelitian ini dilakukan karena adanya 

inkonsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, 

pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di 

wilayah Surakarta dan Boyolali. Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah kemanfaatan NPWP merupakan faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak? 

3. Apakah kualitas pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak? 

4. Apakah sanksi pajak  merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak? 

5. Apakah sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak? 

6. Apakah tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 



7 

 

1. Menganalisis apakah kemanfaatan NPWP merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2. Menganalisis apakah pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

3. Menganalisis apakah kualitas pelayanan merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

4. Menganalisis apakah saksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5. Menganalisis apakah sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

6. Menganalisis apakah tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil 

Kantor Pelayan Pajak guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak 

orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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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. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan untuk 

memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. 

Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum mengenai 

variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 

digunakan. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 


