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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan di Indonesia dilakukan secara terus menerus yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut, maka Negara harus menggali sumber dana 

dari dalam Negeri yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran wajib rakyat 

kepada Negara baik sebagai orang pribadi atau badan usaha, yang sifatnya 

memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan di 

gunakan untuk keperluan Negara. Sekitar 70% dari seluruh penerimaan 

Negara berasal dari pajak. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan 

pemerintahan akan sulit dijalankan. Usaha dalam meningkatkan 

penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang merupakan tugas 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan ekstensifikasi, intensifikasi pajak, 

dan juga reformasi system perpajakan secara menyeluruh. Pembangunan 

berdasarkan pemungutan pajak sebagai sarana umum meliputi jalan, 

jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, subsidi pangan dan bahan 

bakar minyak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pembangunan 

fasilitas publik. 

 Salah satu pajak yang sangat berpengaruh sebagai sumber 

pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan 

yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh 

manfaat dari bumi dan bangunan ( Rahman 2011). Pemerintah Kota setiap 
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tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target 

tersebut terealisasikan dengan sempurna. Terkadang juga realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Dasar dilakukan pemungutan oleh 

pemerintah daerah adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat 

dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. 

 Di Indonesia pemungutan pajak sudah menganut self assessment 

system dengan segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan 

sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan 

pengawasan melalui prosedur pengawasan (Devano dan Rahayu 

2006:109). Wajib pajak harus aktif dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT 

(Surat Pemberitahuan) dengan jujur dan benar hingga melunasi pajak 

terutang tepat waktu. Adapun asas pemungutan pajak yang sudah 

berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality menurut Adam 

Smith yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai 

dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu 

kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang selalu 

meningkat membutuhkan dukungan berupa kesadaran masyarakat wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan jujur dan bertanggungjawab. 

 Pemungutan pajak masih tergolong sulit dilakukan karena masih 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya kepercayaan 
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masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Masih banyak warga yang belum 

ada kesadaran bahkan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap 

kewajibannya dalam membayar pajak yang ditunjukkan dengan masih 

sedikitnya individu yang mempunyai NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak) 

dan melaporkan SPT. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari 

diri wajib pajak misalnya sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar wajib pajak seperti 

situasi dan lingkungan wajib pajak ( Fuadi dan Mangoting 2013). 

 Pengetahuan pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan konsep ketentuan 

umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai 

dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, adalah pengetahuan 

perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan 

bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supiyati,2009). Jika wajib pajak 

paham dan mengetahui terhadap peraturan perpajakannya, maka akan 

mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. 

 Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kesadaran 

wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting 

karena terkait pembayaran pajak yaitu, kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan 

menyadari hal ini, wajib pajak akan membayar pajak karena merasa tidak 

dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.  
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 Kualitas pelayanan juga merupakan faktor penyebab rendahnya 

kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan 

memberikan pelayanan yang memuaskan. Apabila hal tersebut dapat 

dipenuhi oleh petugas pajak maka Wajib Pajak akan merasa nyaman 

dalam melakukan kewajiban kegiatan perpajakan dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak akan meningkat. 

 Selain itu, Oladi Pupo dan Obazee (2016) menjelaskna bahwa 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang 

dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 

 Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan 

dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam 

melakukan pembinaan wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan 

melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Apabila kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi dalam suatu Negara, maka 

penerimaan kas ke Negara semakin meningkat. 

 Meskipun telah banyak penelitian dalam bidang ini, masih sangat 

menarik untuk diteliti. Sebagian besar penelitian menggunakan variabel 

pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam 

penelitian ini selain menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi 
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pajak sebagai variable bebas, ditambah lagi dengan dua variabel yaitu 

kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN 

WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN” studi empiris di Kelurahan 

Giripurwo Kecamatan Wonogiri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

3. Apakah kualitas pelayana berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

  



6 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

2. Menganalisi apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

3. Menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

4. Menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penel;itian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan 

maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai 

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 

Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Keluarahan Giripurwo 

Wonogiri). 
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b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam 

pengembangan terhadap literature maupun penelitian di bidang 

akuntansi, terutama perpajakan.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Wonogiri, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh 

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan 

dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib 

Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan.  
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E. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri 

atas lima bab, masing-masing disusun secara berurutan mulai dari 

pendahuluan hingga penutup. 

 Urutan pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini 

menjelaskan tentang landasan teori, penelitian pendahuluan, 

kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.  

Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode 

penelitian dalam bab ini menggunakan kuesioner, yang diberikan 

peneliti kepada responden secara langsung. 

Keempat yaitu analisis data dan pembahasan. Dalam bab 

ini, dijelaskan mengenai diskripsi data. Diskripsi data berisi 

tentang hasil kuesioner yang dilakukan peneliti secara langsung 

kepada subyek penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan 

kriteria.  

Yang terakhir yaitu penutup. Pada bab ini peneliti 

menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analsisi data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang.  


