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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia mulai terlihat meningkat sejak 

beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu kebijakan-kebijakan baru mengenai perpajakan dan menurunnya peranan 

penerimaan dari minyak bumi dan gas alam. Berikut ini adalah data penerimaan 

negara Indonesia dalam APBN selama periode 5 (lima) tahun terakhir:  

Tabel 1.1 

Perkembangan Pendapatan Negara 

Tahun 2010-2014 (dalam Triliun Rupiah) 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 menyatakan bahwa sumber penerimaan negara selama 5 tahun 

terakhir berasal dari pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,4 persen, dan 

penerimaan negara bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 25,3 persen. 

Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara, 

sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.  
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Dana ini dialokasikan untuk mendanai pembangunan pada berbagai sendi 

kehidupan bangsa untuk kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pendidikan, 

kesehatan, perbankan dan juga sektor industri.  

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib 

pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak 

perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku Restu (2014) dalam Susmita (2016). Isu mengenai 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan 

ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan 

penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan 

berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Sadhani dalam Santi 

(2012:4) menjelaskan bahwa, rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di 

Indonesia disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki NPWP 

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Fuadi (2014) dalan 

Widyastuti (2015) 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 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, contohnya 

seperti tingkat pemahaman pajak, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi pajak, 

lingkungan dan penerapan e-billing di sekitar Wajib Pajak. 

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial 

bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
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kewajiban perpajakannya. Sistem self assessment adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Dalam 

sistem ini, diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu tingkat pemahaman 

Wajib Pajak atas peraturan perpajakan. 

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai 

pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak bahwa kualitas pelayanan dapat 

mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Sebagai konsekuensinya, fiskus 

diharapkan dapat mendukung upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya melalui pelayanan prima dan penyuluhan intensif. 

Sanksi perpajakan dikenakan kepada para WP OP yang tidak mematuhi 

aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada WP OP 

yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif 

pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib 

Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk 

mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan 

merugikannya secara materiil. 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna 

dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan 

masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura 

(1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : 

proses perhatian (attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau 

model, proses penahanan (retention) yaitu proses mengingat tindakan suatu 
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model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi 

perbuatan, proses penguatan (reinforcement) yaitu proses yang mana individu-

individu disediakan rangsangan positif. 

Salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam 

membayar kewajibannya adalah dengan meluncurkan aplikasi e-billing. 

Berlakunya self assessment system di Indonesia, menjadikan Wajib Pajak harus 

dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. Billing system adalah metode pembayaran 

elektronik dengan menggunakan kode billing. Transaksi pembayaran atau 

penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi 

dengan menggunakan kode billing. Jadi, dapat disimpulkan e-billing adalah 

pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing 

sebagai kode transaksi.  

Penelitian Susmita (2016) mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib 

pajak, hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan 

penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, 

sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada 

kepatuhan WP OP. Penelitian Wayan (2012) mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, 

sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan 
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Wajib Pajak. Penelitian Handayani (2016) mengenai  pengaruh persepsi 

manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-spt pajak pertambahan 

nilai pada kepatuhan perpajakan, hasil analisis diketahui bahwa persepsi 

manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-SPT PPN berpengaruh 

positif pada kepatuhan perpajakan. Penelitian Hantoyo (2015) mengenai 

pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, hasil secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak 

signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara 

simultan variabel pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan 

adalah variabel Sanksi perpajakan. Penelitian Widyastuti (2015) mengenai 

Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi 

Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta) hasil analisis yang 

dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelummnya, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN 

WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI 

PERPAJAKAN, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN E-

BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
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ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Boyolali? 

2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Boyolali? 

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Boyolali? 

4. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Boyolali? 

5. Apakah penerapan E-biling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Boyolali. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Boyolali. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Boyolali. 

4. Untuk menganalisis pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Boyolali. 

5. Untuk menganalisis pengaruh penerapan E-biling terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Akademisi  

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

perpajakan.  

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut 

dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis 

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. 

2. Bagi Praktisi  

Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi 

kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang 

dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, dan penerapan 

E-Billing terutama bagi daerah lokasi penelitian. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka membahas mengenai pengaruh 

tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

lingkungan wajib pajak, dan penerapan e-billing terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama boyolali) 

dalam lima bab degan sistematik sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN. Bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini akan menguraikan tinjauan 

teoris mengenai pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, dan penerapan e-billing 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga 

dipaparkan mengenai penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber 

data dan teknik pengambilan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini mencakup 

tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan 

tentang hasil analisis data. 
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BAB V PENUTUP. Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran yang diperlukan. 

 

 


