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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam mengatasi masalah di sektor ekonomi pemerintah terus 

meningkatkan potensi sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam negri 

yaitu pajak. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah disempurnakan  terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Hal ini tertuang dalam Anggaran Pemerintah dan belanja Negara (APBN) dimana 

penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin 

besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut 

peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak  

(Febrinda,  2016). 

Tingkat kepatuhan di KPP Pratama Purbalingga sendiri, sebagai bagian 

dari Direktorat Jenderal Pajak mendapat target penerimaan pajak pada tahun 2017 

sebesar Rp 650.126.682 hingga tanggal 21 Maret 2017 sudah terealisasi dengan 

tingkat pencapaian sebesar 10,78 %. Penerimaan pajak tersebut dititik beratkan 

pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yaitu wajib pajak orang pribadi yang 
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melakukan kegiatan usaha. Selain itu, pada tahun 2017 KPP Pratama Purbalingga 

mentargetkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh Tahunan sebanyak 

66.545 wajib pajak dan sampai tanggal 21 Maret 2017 wajib pajak yang telah 

melaporkan SPT PPh Tahunan tahun 2016 tercatat di sistem portal DJP sebanyak 

25.823 wajib pajak atau 38,81 % dari target yang direncanakan. Dengan demikian 

tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga sampai dengan 21 

Maret 2017 baru tercapai 50,07 %. Secara umum tingkat kepatuhan masyarakat 

Indonesia dalam membayar pajak juga masih rendah, Direktur Jenderal Pajak 

mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari 

tingkat ratio di Indonesia yang masih 10,3 % pada tahun 2017. Hal tersebut akan 

berdampak pada kondisi yang kurang baik terhadap kekuatan finansial dan 

perekonomian sosial (Ditjen Pajak, 2017). 

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara 

dapat berjalan dengan baik. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat 

hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi 

dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu 

pentingnya peranan pajak maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assessment System  

(Paramartha dan Rasmini,   2016). 
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Adanya Self Assessment System wajib pajak diberikan kepercayaan yang 

besar serta  kesempatan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak 

sendiri, maka agar Self Assessment System berjalan secara efekif sudah selayaknya 

kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan 

yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau penerimaan sektor 

perpajakan untuk kemakmuran bersama. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak, pemerintah juga telah membuat suatu sanksi perpajakan yang akan 

dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya agar dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat dan benar  

(Pakpahan, 2015). 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan 

terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak 

melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan 

pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan 

yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun memperkerjakan orang yang 

ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut 

beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk 

melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan 

demikian yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan 

atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun 

ketidakjujuran dalam pelaporan perpajakannya (Nurlaela, 2013). 
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Ada beberapa faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, tentang kesadaran wajib pajak. 

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai apabila ada kemauan dan 

kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya, hal ini diungkapkan oleh penelitian  ( Nugroho, Andini & Raharjo, 

2016). Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran 

wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau 

mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran 

perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian 

positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan 

menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. 

Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan 

guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arisandy, 2017). 

Hasil penelitian Dewi dan Supadmi (2014) terdapat pengaruh positif antara 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (Saragih, 2014) 

menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pelaporan wajib pajak, penelitian oleh Mahfud, Arfan, dan Abdullah (2017) 

menunjukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Sedangkan penelitian (Arisandy, 2017) bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian (Nugroho dkk, 

2016) juga menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif 
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal berbeda dengan penelitian (As’sri dan 

Erawati, 2018) menunjukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Faktor kedua adalah peraturan perpajakan. Dalam rangka untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi harus memahami peraturan 

perpajakan, tata cara pelaporan dalam perhitungan perpajakan dengan 

menggunakan akuntansi perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib 

pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih adanya  wajib pajak yang 

belum memahami Surat Pemberitahuan  (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib 

pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan. Berbagai macam 

sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan 

perpajakan dianggap memberatkan wajib  pajak sehingga banyak wajib pajak yang 

kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Efriyenty, 2017). 

Hasil penelitian oleh Mahfud dkk (2017) bahwa peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian (As’ari dan 

Erawati, 2018) menunjukan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Lovihan (2014) bahwa pemahaman 

ketentuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

penelitian (Aziz dan Affifudin,, 2017) menunjukan pemahaman peraturan 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian oleh Rahayu, 

 
Pengaruh Kesadaran Wajib...Seli Apriyani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019 



21 
 

Setiawan, Troena, dan Sudjatno (2017) menunjukan peraturan pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Saragih (2015) 

bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor ketiga yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun 

pada kenyataannya, sanksi pajak yang diberikan terutama sanksi administrasi yang 

dikenakan kepada wajib pajak masih rendah sehingga wajib pajak masih terlambat 

untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan membayarkan 

kewajiban pajaknya (Hartanti dan Husein , 2018). Penelitian tentang sanksi pajak 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti, yang dilakukan oleh 

Paramartha dan Rasmini (2016) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian (As’ari dan Erawati, 2018) 

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian 

(Layata dan Setiawan, 2014) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Winerungan (2013) 

menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Sedangkan, hasil penelitian oleh Suyanto dan Kholifah (2015) bahwa sanksi 

pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian (Mahdi 

dan Ardiati, 2017) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Arisandy (2017) yang dilakukan 

pada wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi 
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pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di Kota Pekanbaru. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah perbedaan sampel dan 

lokasi penelitian . Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kota Purbalingga 

dengan mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Serta peneliti mengganti 

variabel yaitu pemahaman wajib pajak menjadi peraturan perpajakan karena hasil 

penelitian (As’ari dan Erawati, 2018) menunjukan pemahaman peraturan pajak 

mempunyai korelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, 

sehingga akan berguna bagi aparat pajak maupun wajib pajak dalam upaya 

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesadaran akan 

sanksi tegas bagi pelanggar pajak serta mencegah adanya ketidakpatuhan guna 

mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan 

wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan 

pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak 

akan semakin meningkat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah :  
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1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak ? 

2. Apakah Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak ? 

3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam 

skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan untuk membahas pengaruh kesadaran wajib pajak, 

peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Penelitian ini dilakukan di KPP Purbalingga. 

3. Penelitian ini dilakukan hanya pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki 

usaha. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan 

mengaplikasikan teori-teori perpajakan dalam praktek kehidupan di 

masyarakat. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai masalah 

perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dan dapat digunakan 

sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk 

lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 
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