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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara adalah pajak, dan 

khususnya dalam kelanjutan  pembangunan sebuah Negara, dan pajak merupakan pos 

pendapatan yang digunakan sebuah Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran 

sebuah Negara. Ada beberapa contoh penerimaan pajak diantaranya penerimaan pajak 

langsung diantaranya adalah pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak yang tidak 

langsung misalnya adalah pajak pertambahan nilai(PPN), materai dan bea balik nama. 

Selaian pajak sebagai penerimaan utama sebuah Negara , pajak juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran serta  tanggungjawab warga negara. Sumber penerimaan Negara 

yang terbesar berasal dari  pajak. Penerimaan pajak ini  sangat penting karena pajak  

digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara. 

Penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen dari target. penerimaan pajak 

secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 

persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 

triliun. (Liputan 6 .com 2017). 

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 

1.822,5 triliun atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN 

Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber  dari Penerimaan 

Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 

273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun  2016 

sebesar 13,11 persen). 

Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, 

antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan 

perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan pajak 

yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi  nasional dan mempertahankan daya 

beli masyarakat, kebijakan penerimaan pajak yang diarahkan untuk meningkatkan daya 
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saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk 

mengendalikan konsumsi barang kena cukai. 

Sehingga dapat dilihat pada realisasi penerimaan Negara dari sector pajak sangat 

dominan dalam APBN dari tahun 2007 sampai dengan RAPBN tahun 2016.  

Gambar 1.1 

Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2007-2016 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Pajak sebagai Pendapatan Negara seharusnya menjadi sumber yang sangat 

penting untuk APBN Negara yang harus  benar –benar dikelola dengan baik dan 

transparan, sehingga pemerintah dalam melakukan Pemungutan pajak yaitu dengan 

menugaskan Direktorat Jendral  Pajak dengan sistem pemungutan pajak Self assessment 

yang berarti bahwa setiap wajib pajak memegang kendali penuh terhadap kewajiban 

perpajakannnya baik  dalam hal bayar pajak, lapor  pajak, dan pemberitahuan pajak yang 

terhutang kepada Negara , sesuai dengan ketentuan dan aturan serta  undang-undang yang 

berlaku. 

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai lembaga yang resmi di sector 

pajak, yang kerja dan fungsinya dibawah naungan Departemen Keuangan yang 

mempunyai tugas untuk menampung dan mengemban penerimaan pajak dari seluruh 

rakyat atau seluruh warga Negara. Institusi Departemen Keuangan yang membuat tugas 
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dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada Seluruh warga Negara melalui berbagai 

cara dan system diantaranya dengan iklan pada media cetak dan elektronik., situs-situs di 

website (www.pajak.go.id), dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga 

Negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak. Dan dengan cara pemberian 

pemberitahuan informasi tentang peraturan peraturan terbaru dari Dirjen Pajak  yaitu 

lewat surat yang dikirim ke masing-masing wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak per wilayah masing-masing, sehingga memudahkan wajib pajak untuk 

menerima informasi tentang pengetahuan dan peraturan tentang  perpajakan. 

Pemberitahuan secara langsung ke Wajib Pajak sangat bisa membantu Account 

Representative dengan mudah untuk mensosialisaikan peraturan –peraturan perpajakan. 

Penelitian Hidayat (2015)  pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan  bahwa himbauan kepada Wajib Pajak ,Sosialisasi 

Wajib Pajak dan Edukasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam melaporkan SPT tahunan. 

Wajib pajak harusnya memiliki  pengetahuan yang cukup banyak  tentang 

pengetahuan perpajakan, apabila pengetahuan wajib pajak rendah tentang pengetahuan 

perpajakan , berakibat pada wajib pajak itu sendiri  yaitu dengan tidak bisa memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajakdan belum tahu tentang manfaat dan kegunaan dari 

penerimaan pajak.Sosialisasi tentang peraturan perpajakan juga masih belum sampai ke 

setiap wajib pajak dengan seluruhnya  sehinnga menjadikan dangkalnya  pengetahuan 

wajib pajak tentang informasi perpajakan. 

Dikarenakan  pengetahuan Wajib Pajak yang masih minim, unsur kesadaran 

wajib pajak sendiri masih sangat minim  untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

dan menyampaikan SPT (Masa dan Tahunan). Minimnya kesadaran Wajib Pajak 

menjadikan  tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak 

rendah, berakibat pada pendapatan Negara atas pajak menjadi  berkurang dan akibatnya 

adalah dana sector infrastruktur umum berkurang. Dan menjadikan  persepsi setiap 

individu mengenai suatu obyek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan 

waktu (Ishak,2005). Dan dengan adanya perbedaan tersebut, maka Perbedaan muncul 

http://www.pajak.go.id/
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disebabkan oleh dua factor, yaitu factor dalam diri sendiri (kognitif) dan factor yang dari 

luar (stimulus visual).Dimungkinkan juga  persepsibisa tergantung pada rangsangan fisik 

dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang masih 

berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan 

kecenderungan individu meliputi alas an, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lau, 

harapan, keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi (Fitriani,2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Fermatasari (2013) menjelasakan pengertian 

pengetahuan pajak, adapun pengetahuan pajak yaitu adanya suatu informasi pajak yang 

bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai acuan dan dasar untuk melakukan tindakan, 

membuat keputusan dan mengambil arah strategi tertentu yang sesuai ataupun 

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajaknnya.  Dengan pemahaman 

yang baik dalam hal peraturan perpajakan bagi wajib pajak menjadikan tingkat kepatuhan 

wajib pajak meningkat. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Saad  (2013) tentang  system pajak di New 

Zealend yang meneliti dan menguji pandangan pembayar pajak pada tingkat pengetahuan 

mereka. Penelitian ini juga mencoba untuk menggali  alasan yang mendasari untuk tidak 

patuh terhadap peraturan perpajakan. Data dikumpulkan melalui teleponwawancara 

dengan tiga puluh pesertadan dianalisis menggunakan analisis tematik . Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa wajib pajak harus memiliki pengetahuan teknis yang memadai dan 

memahami sistem pajak yang kompleks. Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak 

dipandang sebagai faktor penyebab yang signifikan  terhadapperilaku  kepatuhan wajib 

pajak . 

  Penelitian yang dilakukan oleh Nasrah (2016) dengan judul “The Impact of Tax 

Knowladge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia “.Tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak pengetahuan pajak atas kepatuhan pajak 

di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki 

dampak pada kepatuhan pajak  antara perusahaan kecil dan menengah ( UKM ) di Kota 

Padang .  

Setelah memahami  pengetahuan  perpajakan maka wajib pajak juga harus 

mempunyai Kesadaran tentang kepatuhan perpajakan bisa menghindarkan sanksi 
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perpajakan bagi wajib pajak. Denagan diberikannya sanksi yang mempunyai harapan 

bahwa dengan sanski  kesadaran wajib pajak makin meningkat dalm hal kepatuhan 

pajaknya. Pada saat ini, pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak umumnya 

dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan dan ketentuan perpajakan yang tinggi.Para wajib pajak yang mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi, biasanya cenderung lebih tahu 

terobosan-terobosan dan celah-celah untuk melakukan penghindaran atau 

pengemplangan, penggelapan, penyelundupan pajak. Pemahaman pengetahuan 

perpajakan  dan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak seharusanya dan 

harapannya bisa  meningkatkan kesadaran wajib pajak agar bersikap lebih mematuhi 

terhadap peraturan perpajakan  dan melaksanakan serta mendukung program self 

assessment sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) tentang kesadaran perpajakan, 

sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil 

penelitannya adalah kesadaran perpajakan,sanksi pajak berpengaruh  terhdap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di Kota Minahasa Selatan. Dan dasar hukum mengenai sanksi 

perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan.Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan 

pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum Perpajakan (Fermatasari,2013). 

Hasil penelitian Tiraada (2013) yang mencakup tentang  sanksi pajak 

berlandaskan dengan pasal UU KUP No.28 tahun 2007, sanksi diberlakukan kepada 

wajib pajak  apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat 

waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan 

surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 

dan Pasal 3 ayat 4 UU KUP No.28 2007 yang berbunyi : 

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20(dua puluh) hari stelah akhir masa 

pajak. 

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, 

palaing lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 
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3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling 

lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

Dan apabila dikira masih belum bisa laporan sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 UU 

KUP 208 2007 maka wajib pajak bisa  memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT 

Pajak Penghasilan sebagaiman dimaksud pada pasal 3 ayat 3 dan untuk paling lama 2 

bulan dengan cara menyampaikan pemeberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada 

Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK).  

Ada beberapa konsep sanksi perpajakan oleh Mardiasmo (2009), sanksi 

perpajakan adalah jaminan bahwa semua ketentuan peraturan dan perudang-undangan  

(norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi, sehingga biasa diyakinkan bahwa sanksi 

perpajakan adalah alat pencaegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Kewajiban menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku dimaksudkan agar 

wajib pajak terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan dan peraturan 

perpajakan (Zain,2007). Nasution (2009) juga menyampaikan bahwa apabila sanksi pajak 

yang diberikan rendah terutama sanksi administrasinya, maka kebanyakan wajib pajak 

masih terlambat dalam hal penyampaiann Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pajak. 

Dengan asumsi bahwa para wajib pajak merasa masih sanggup untuk  membayarsanksi 

tersebut, dan tentunya adalah sanksi administrasi. 

Kertahadi  (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penghindaran dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis Penelitian ini adalah  

Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian ini  dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tegal dengan sampel 204.950 Wajib Pajak. Teknik 

pengambilan sampel accidental sampling, dengan kesimpulan bahwa penghindaran pajak 

berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Dengan adanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah maka 

pemerintah pada tahun 2013 menerbitkan PP Nomer 46 Tahun 2013 bagi  Wajib Pajak. 

PP Nomer 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi wajib pajak  denganperedaran bruto (omzet) 
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tidak melebihi 4,8 Milyard dalam satu tahun pajak. PP 46 th 2013 ini diberlakukan pada  

juli tahun 2013. Pemerintah melakukan perubahan dengan  mengganti peraturan yang 

lama adalah pendapatan bruto pengusaha kecil sebesar 600 juta dinaikan menjadi 4,8 

Milyard pertahun, dasarnya adalah Peraturan Meneteri keuangan (PMK) Nomor: 

197/PMK.03/2013 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku 

efektif sejak Januari 2014 ( Budi,2014). PP Nomer 46 tahun2013 mewajibkan wajib 

pajak untuk membayar pajak yang terutang sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto 

(omzet) dalam satu bulan (satu masa pajak). 

Aturan perpajakan menjelasakan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelanggarakan pembukuan, 

kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan uasaha atau pekerjaan 

bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 Milyard tidak wajib 

menyelenggarakan pencatatan. Ini seuai dengan prinsip yang berlaku di Negara kita yaitu 

self assessment. Dengan diberlakukannya PP 46 tahun 2013 adalah sebuah keuntungan 

dan kemudahan bagi wajib pajak . hal itu dikarenakan  Wajib pajak hanya mengitung 1% 

dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan SPT dengan PPh Final Pasal 4 ayat 2 

yang sangat memudahkan bagi wajib pajak. Selain kemudahan , kerugian bagi wajib 

pajak dengan berlakunya PP 46 th 2013 adalah tidak bisa memperhitungkan Pendapatan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) ,  kompensasi kerugian usaha, dan restitusi pajak tidak berlaku  

pada PPh Final Pasal ayat 2 dan untuk wajib pajak yang memiki keutungan yang rendah.  

Penelitian Rosella (2016) tentang pengaruh persepsi atas PP Nomer 46 Tahun 

2013 terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa  Persepsi keadilan pajak 

terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Ningrum (2016) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 46 tahun 

2013 tentang penghasilan yang diperoleh wajib pajak sector UMKM (studi pada KPP 

Pratama Sidoarjo selatan) diperoleh hasil bahwa pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 

berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia memang belum beranjak dari nilai 60,27% 

sehingga perlu ada kesinambungan antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Pemerintah 

setempat untuk meningkakan kepatuhan pajak , baik sosialisai tentang perpajakan 
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ataupun penyuluhan penyuluhan tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak 

meningkat. Ini adalah data tentang kepatuhan pajak, Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT 

tersebut terdiri atas 1.184.816 Wajib Pajak Badan, 2.054.732 Wajib Pajak  Orang Pribadi 

Non Karyawan, dan 14.920.292 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Sayangnya, dari 

jumlah 18.159.840 Wajib Pajak Wajib SPT itu, baru 10.945.567 Wajib Pajak yang 

menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total Wajib Pajak Wajib SPT. 

Jumlah Wajib Pajak  yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 Wajib 

Pajak  Badan, 837.228 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 9.431.934 Wajib 

Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan Wajib Pajak  Badan 

baru mencapai 57,09%, Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan 40,75%, dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi  Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah 

tersebut hanya 1.172.018 Wajib Pajak yang  Bayar, yang terdiri atas  375.569 Wajib 

Pajak  Badan, 612.881 Wajib Pajak Orang Pribadi  Non Karyawan, dan 181.537 Wajib 

Pajak Orang Pribadi  Karyawan. 

Angka 375.569 Wajib Pajak  Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil 

jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. 

Sedangkan jumlah 612.881 Wajib Pajak  Bayar Orang Pribadi  Non Karyawan dan 

181.537 Wajib Pajak  Bayar Orang Pribadi Karyawan, jauh sangat tak berarti 

dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan 

menerima penghasilan.(Sumber data dari www.pajak.go.id) 

Adapun kepatuhan pajak yang berada di wilayah kanwil DJP  Jateng II, 

terangkum Dalam Tabel 1.1 berikut ini , diambil 3 dari salah satu KPP Pratama Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menunjukkan relatif masih rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak. Data Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan di KPP Pratama 

Surakarta dari Tahun 2012-2015. 
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Tabel 1.1 

Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Keterangan 2012 2013 2014 2015 

WP Terdaftar 81,521 86,001 94,775 100,72 

WP Terdaftar Wajib SPT 64,023 63,705 63,4 59,955 

Target RasioKepatuhan 70,00% 70,00% 72,50% 72,50% 

Realisasi SPT Tahunan PPh 36,901 41,239 42,852 39,952 

Rasio Kepatuhan 57,64% 67,73% 67,59% 66,64% 

Capaian Rasio Kepatuhan 82,34% 92,48% 93,23% 91,91% 

Sumber: Data Internal KPP Pratama Kota Surakarta  

Berdasarkan data di tabel 1.1 menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Surakarta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami 

peningkatan, akan tetapi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT serta realisasi SPT 

tahunan PPh jumlahnya semakin menurun dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang 

rendah. Hal tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa adanya potensi pajak yang belum 

digali dan apa penyebab kepatuhan wajib pajak yang masih rendah harus dicari solusinya. 

Penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama  Surakarta dengan pertimbangan 

bahwa dari jumlah wajib pajak yang terdaftar  pada tahun 2015 hanya 0.65% tingkat 

kepatuhan wajib pajak pribadi  dari wajib pajak sebanyak 100.720 (diambil dari sumber 

data Internal KPP Pratama Surakarta ) serta masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib 

pajak pribadi  padahal para wajib pajak  pribadi berada di daerah perkotaan.  Dan juga 

dikarenakan kesengajaan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak yang dikarenakan 

anggapan bahwa bayar pajak adalah hal menyulitkan dan merepotakan. Penelitian ini 

juga dilakukan  untuk menguji kembali, karena hasil dari penelitian-penelitian terdahulu 

tentang kepatuhan wajib pajak saling bertentangan. Peneliti melakukan penelitian ini 

bermaksud juga untuk membuktikan tingkat kepatuhan wajib pajak apabila pemerintah 
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memberlakukan peraturan pajak terbaru (baik PP 46 Tahun 2013 ataupun peraturan pajak 

terbaru lainnya). 

 Dari penjelasan dan uraian latar belakang yang telah ada, maka penulis ingin 

mengetahui apakah sosialisasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama 

Surakarta dan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak serta Implementasi PP 46 tahun 

2013 (PPh Final) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu 

penelitian ini mengambil judul : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, 

PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PPH FINAL 

(IMPLEMENTASI PP 46 TAHUN 2013) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK PRIBADI (Studi empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratma 

Surakarta). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Peraturan  perpajakan yang sering berubah oleh pemerintah dalam hal ini lewat 

Kementrian Keuangan adalah salah satu factor penyebab ketidaktahuan tentang aturan 

yang baru oleh wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya. Solusinya adalah diadakannya penyuluhan-

penyuluhan  dansosialisasi tentang peraturan dan ketentuan perpajakan kepada wajib 

pajak. Dan yang paling utama adalah peraturan peraturan terbaru sehingga informasi 

peraturan tersebut sampai ke wajib pajak, contohnya adalah berlakunya PP 46 tahun 

2013.Kewajiban dalam hal pembinaan kepada wajib pajak dan penyampaian peraturan 

perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak. 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi ?  

2. Apakah pengetahuan Perpajakan berpengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi?  

3. Apakah  sanksi pajak berpengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?  
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4. Apakah PPh Final (Implementasi PP 46 Tahun 2013) berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap  kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhdap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

3.  Untuk menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhdap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

4.  Untuk menganalisis apakah PPH Final (Implementasi PP Nomer 46 tahun 2013) 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan 

masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu : pengaruh sosialisasi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan PPh Final(implementasi PP 46 tahun 2013) 

terhadap kepatuhan perpajakan. 

b. Untuk bahan  referensi, bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan 

Perpajakan dan juga untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan. 

c. Untuk wajib pajak, berfungsi sebagai tambahan informasi dalam ilmu perpajakan, 

sehingga bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang berefek pada tingkat 

kesadaran pembayaran pajak, dan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa 

pembayaran wajib pajak adalah suatu kewajiban terhadap Negara.    
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 1.4  Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan  tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

  BAB II : KAJIAN TEORI 

Berisi penjelasan  tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian 

sebelumnya yang sejenis, rerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan  tentang variabel variabel penelitian serta definisi operasional, 

pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan  tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari hasil analisis data penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Menjelasakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 


