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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang 

melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam  mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan 

merata. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan dana yang sangat 

besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan. Dana tersebut diperoleh 

dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki Negara,baik berupa hasil 

kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu iuran tersebut 

berasal dari penerimaan pajak (Aruan et al, (2017).  

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat (Siregar, 2017). Pajak 

sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan 

kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan 

penerimaan bagi negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat 

keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di 

perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
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pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukan 

persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini 

didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat 

patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib 

pajak terdaftar (Winerungan, 2013).  

Upaya untuk menaikkan angka kepatuhan perpajakan dapat dilakukan 

baik dengan ekstenssifikasi dan intensifikasi pajak. Biasanya dengan 

menambah subjek dan objek pajak serta melakukan sosialisasi baik melalui 

media cetak ataupun elektronik. Meskipun cara tersebut sudah ditempuh 

namun kadangkala masih kurang efektif karena beragam faktornya. Kendala 

tersebut juga mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. 

Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai apabila ada kemauan dan 

kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Nugroho et al, 2016). 

Menurut Robbins (2008:177) Dalam Tene et al (2017) Kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah 

satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor 

pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat 

atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan 

memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak 
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langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara 

Indonesia Susmita dan (Supadmi, 2016). 

Kesadaran wajib pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat 

muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan 

perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun 

non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010:141) dalam (Mahdi dan Ardiati, 

2017). 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

sanksi perpajakan. perpajakan dikenakan kepada para Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi 

yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 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 materil (Susmita dan Supadmi, 2016). Pengetahuan tentang sanksi 

dalam perpajakan menjadi penting, untuk menjalankannya dengan baik, maka 

setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan 

maupun teknis administrasinya agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai 

dengan target yang diharapkan (Mahdi dan Ardiati, 2017).  
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Susanto (2012) dalam Setyoningrum et al (2014) menyatakan bahwa 

upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan 

dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. 

Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan 

dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat (Herryanto, 

2009) dalam (Setyoningrum et al, 2014). 

Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban 

perpajakannya. Kualitas secara sederhana adalah suatu kondisi yang dinamis 

dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang 

memenuhi dari harapan seseorang/pihak yang menginginkannya Kualitas 

pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan 

oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu 

penyedian layanan (Pranata dan Setyawan, 2015). 

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

telah banyak dilakukan namun memberikan hasil yang berbeda-beda seperti 

Siregar (2017), Susmita dan Supadmi (2016), Tene et al (2017) menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan 

Mahdi dan Ardiati (2017) dan Winerungan (2013) yang menyatakan sanksi 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Winerungan 
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(2013) menyatakan bahwa Sosialisai pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan Ananda et al (2015) 

menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Siregar, 2017), yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak 

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor 

pelayanan pajak pratama Batam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah dua variabel 

independennya yaitu kualitas pelayanan pajak dan sosialisi pajak. Perbedaan 

yang kedua yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, 

SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA 

WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta? 

2. Apakah sanksi pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta? 

3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta? 

4. Apakah Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai  berikut: 

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk menganisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

3. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Untuk menganalisi apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP 

Pratama terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan melaksanakan 

setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan pajak. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pegetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan refrensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematik, agar mempermudah bagi pembaca 
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dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secar garis 

besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian, kerangka penelitian, 

serta pengembangan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar dilakukannya 

penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, populasi 

dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan data, variabel  

penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum analisis data, data, hasil 

analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V:  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 


