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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari 

penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak merupakan 

kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan yang termasuk penerimaan bukan 

pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, 

percetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, 

penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat dan 

penerimaan pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar 

di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan negara sampai saat ini. 

Penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pajak 

merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai 

tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mendukung berbagai sasaran sebagai 

berikut: (1) Penagihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah; 

(2) Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas 

penghasilan (vertical equity) dan secara merata bagi masyarakat yang 

berpenghasilan sama (horizontal equity); (3) Mendorong pertumbuhan
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 ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja. Begitu 

besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, pemerintah sudah 

seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. 

Untuk menunjang penerimaan negara di bidang pajak perlu didukung 

dengan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Pelayanan yang baik 

terhadap wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak 

sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajibannya 

membayar pajak. Salah satu cara yang dapat ditempuh agar wajib pajak 

memperoleh pelayanan informasi perpajakan dengan baik adalah dengan 

adanya website resmi dari Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya website 

resmi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk 

mengetahui berbagai informasi terkait pajak. Kurangnya responsif dari 

institusi pelayanan pajak dalam memberikan informasi tentang pajak dan 

melayani kebutuhan wajib pajak akan berdampak pada berkurangnya 

kepatuhan wajib pajak terhadap institusi pelayanan pajak. Pelayanan pajak 

yang masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan dan keluhan 

dari wajib pajak membuat wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan 

menyelesaikan tugas pajaknya. 

Sanksi Perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib 

pajak, untuk itu diperlukan sanksi yang tegas bagi wajib pajak. Adanya sanksi 

perpajakan dan penggunaan sistem e-filing dalam administrasi perpajakan 

memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui Keputusan 
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Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 

secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 

2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia 

bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing 

atau electronic filling system. E-filing merupakan layanan pengisian dan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara 

elektronik melalui sistem Online yang real time kepada Direktorat Jenderal 

Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui 

Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan 

menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja 

sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak 

untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filing dapat 

meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer 

yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu 

selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan 

dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada 

Petugas Pajak. 

 Sistem self assesment yang dianut Indonesia mewajibkan setiap 

wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk 

mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan 

penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan 
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melaporkannya (menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT) di KPP tempat 

wajib pajak terdaftar. Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan 

pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai 

sanksi pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi 

administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang 

dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Untuk 

sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana 

penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak 

yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak 

sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada 

beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib 

pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. 

Dengan melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan sunset 

policy, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam 

Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007).  

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah 

sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar 

pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka 
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akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994) 

dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (tax 

compliance cost) dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1.) Biaya Uang (Money 

Cost), 2.) Biaya Waktu (Time Cost), 3.) Biaya Pikiran (Psychological 

Cost). Semakin tinggi tax compliance cost (biaya kepatuhan pajak) yang 

dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam 

melaksanakan pembayaran pajak. 

 Penelitian Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi (2016) tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

menyimpulkan bahwa secara simultan faktor kualitas pelayanan, 

pelaksanaan sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak  berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang kepatuhan 

wajib pajak juga dilakukan oleh Ajat Sudrajat, Arles Parulian 

Ompusunggu (2015) tentang pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi 

pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang 

didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Sedangkan 

pengujian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian kali ini ingin 

menggabungkan beberapa variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA 
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KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN E-FILLING, DAN 

PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI” 

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

1. Perumusan Masalah 

Suatu penelitian hendaklah memiliki ruang lingkup yang jelas, sehingga 

dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

c. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

d. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

e. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Menguji dan menganalisis kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

b. Menguji dan menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

c. Menguji dan menganalisis biaya kepatuhan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

d. Menguji dan menganalisis penerapan e-filling terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

e. Menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan dapat memberikan 

manfaat sebagai tambahan literatur tentang Kualitas Pelayanan, 

Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling, 

dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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b. Kegunaan Praktis 

1. Membantu institusi membuat keputusan dalam rangka 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada 

pada obyek yang diteliti. 

2. Membantu pemerintah membuat kebijakan berupa pokok-

pokok pikiran dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

KPP Pratama Surakarta. 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I, PENDAHULUAN. Bab pendahuluan ini menjelaskan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini menjelaskan 

mengenai teori-teori tang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari 

berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah 

ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan dan 

pemecahan masalah serta berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan  

hipotesis. 

BAB III, METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menjelaskan 

tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang 
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berkaitan dengan objek penelitian, definisi variabel penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 

menguraikan tentang proses-proses analisis data dan pembahasan dari hasil 

analisis data yang telah diketahui. 

BAB V, PENUTUP. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

bagi penelitian selanjutnya 


