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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, terbukti dengan 

adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang. Untuk 

meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit jumlahnya (Widnyani dan Suardana 2016). Berbagai upaya telah 

dilaksanakan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Berdasarkan asas 

pemerataan disemua wilayah, sarana pendidikan telah dan sedang dibangun 

dimana-mana. Hal ini sangat mampu untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang cerdas dan bermartabat. Pemerintah dalam hal ini harus cermat 

memanfaatkan dana yang tersedia. Salah satu sumber penerimaan pemerintah 

adalah penerimaan dari sektor pajak. Dengan melakukan pembayaran pajak 

kepada pemerintah, maka pemerintah dapat melaksanakan program-program 

kerjanya sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan 

pembangunan di berbagai sektor secara terus-menerus. Penerimaan dari dalam 

negeri dan luar negeri adalah sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk pembangunan nasional tersebut. Namun, sebagai upaya mewujudkan 

kemandirian negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam 

negeri khususnya dari sektor pajak (Pratiwi dan Supadmi 2016). Hal tersebut 
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karena pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki umur tidak 

terbatas berbeda dengan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang 

bersifat tidak dapat diperbaharui dan mempunyai umur terbatas (Pratiwi dan 

Supadmi 2016). Pajak sebagai salah satu sumber peneriman negara memiliki 

peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan 

pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerimaan dari 

sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan negara 

dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan 

pajak dan hibah. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan 

tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga 

negara dengan pemerintah (Dharma dan Suardana 2014).  

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal 

tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban 

perpajakan yang berlaku.Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi 

persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka 

dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran 

pembayaran pajak, pengelakan dan pelalaian untuk membayar pajak yang 

pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak 

(Pratiwi dan Setiawan 2014) 

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. 

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan 
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dan membayar pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam 

pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak 

dalam membayar dan melaporkan pajak. 

Faktor lain untuk mengukur tinggi rendahnya kepatuhan pajak dari wajib 

pajak adalah kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Indriyani dan Sukarta (2014) 

mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah penilaian seseorang 

terhadap kinerja aktual dari penyedia layanan yang dibandingkan dengan 

harapan yang diinginkan.  Untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak yang 

diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan diperlukan 

kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin baik (Indriyani dan Sukarta 

2014). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya 

sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat. Sosialisasi perpajakan 

merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada 

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini 

dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat 

kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi 

(Widnyani dan Suardana 2016).  
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Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk 

mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi pepajakan 

bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo,2011:59). Sanksi 

perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. Menurut Pranata dan Setiawan (2015), sanksi 

perpajakan adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah 

ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib 

pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut 

mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak 

lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga 

pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam 

jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Pranata 

dan Setiawan 2015). 

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu 

yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Moral wajib pajak, etika dan 

norma sosialnya sangatlah berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak, 

semakin kuat tingkat kewajiban moral wajip pajak maka akan mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajibannya untuk 

membayar pajak. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pranata dan Setiawan (2015) dengan menambah dua variabel independen yang 

digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan (Dharma 

dan Suardana 2014). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan 
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dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang 

ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan 

kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya 

untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak 

untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan 

yang berlaku.  

Berdasarkanlatar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian 

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, 

SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN 

KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta)” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

a) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

b) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

c) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

d) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 
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e) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

digunakan untuk : 

a) Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b) Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

c) Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

d) Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

e) Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

masalah Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya hasil  penelitian ini 

diharapkan menjadi acuan bagi pemecahan masalah terhadap 



7 
 

 
 

Kepatuhan Wajib Pajak dan juga diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman tentang pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, 

kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kewajiban moral 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 

wawasan konsep perpajakan terutama tentang Kepatuhan 

Wajib Pajak. Serta memberikan informasi mengenai 

pentingnya dan manfaat pengungkapan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maupun sebagai salah 

satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

2. Bagi Dinas Perpajakan 

Manfaat yang dapat diberikan untuk dunia perpajakan dari 

penelitian ini yaitu, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

praktis dan manfaat untuk badan pengurus perpajakan Negara 

khususnya Kantor KPP Pratama Kota Surakarta untuk dapat 

mengembangkan inovasi sehingga dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan dari wajib pajak.   
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E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis menyajikan 

susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berisi tentang 

pengertian mengenai variabel independen dan dependen, penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisi data, dan 

pembahasan atas hasil analisi data. 

BAB V PENTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 




