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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan 

dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan 

prestasikembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan (Hutagaol2013).Hal ini menunjukkan 

bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan 

undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan 

bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. 

Dengan demikian,akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang 

pajak. 

Sistem perpajakan di Indonesia yaitu selfassessment systemdi mana 

wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung. Self assessment 

system menurut Resmi (2003) adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah 

pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan 

yang berlaku. 

Menurut Direktorat Jendral Pajak hingga tahun 2015, Wajib Pajak 

(WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak 
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(DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 

5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP 

OP Karyawan. Hal ini cukup memperihatinkan mengingat menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk 

Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 

29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di 

Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP (DJP, 2016 a). 

Pada tahun 2016, pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak 

dalam mencapaipenerimaan tercermin dalam Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Persentaserealisasi penerimaan pajak yang mencapaiRp1.105,81 

triliun atau 81,60% dari targetAPBN-P tahun 2016. Hal ini didapat 

salahsatunya melalui Program Pengampunan(Amnesti) Pajak yang 

merupakan amanat dariUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2016tentang 

Pengampunan Pajak. Dari 2 (dua)periode pelaksanaan Program Amnesti 

Pajak,DJP telah menerima Uang Tebusan dari WajibPajak Rp104,67 

triliun, serta jumlah nominalharta yang dideklarasikan sebesar Rp4.296,28 

triliun (DJP, 2016 b). 

Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu mengatakan, target 

penerimaan pajak pada tahun 2017 semester i sebesar Rp 11,9 triliun. Dari 

target itu, pencapaian sekarang sudah mencapai 40,54 persen atau sebesar 

Rp 4,8 Triliun. Dari 12 KPP di bawah naungan Kanwil DJP Jateng II, Rida 

menyebutkan, realisasi penerimaan pajak tertinggi berdasarkan presentase 
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berasal dari KPP Kota Cilacap sebesar Rp 704 miliar atau 52,49% dari 

target Rp1,34 triliun (DJP, 2017). 

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat 

Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik 

yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak.Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) KPP Pratama Cilacap terletak di Jalan Mayjen D.I. 

Panjaitan No. 32, satu tempat untuk melaporkan kewajiban perpajakan, 

pembayaran pajak melalui pos, pembuatan NPWP dan kegiatan perpajakan 

lainnya (DJP, 2014). 

Salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dengan ditetapkan sanksi perpajakan. Sanksiperpajakan merupakan salah 

satu cara pemerintah untuk menarik para Wajib Pajak untuk mematuhi 

peraturanperpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Susilowati (2013) yang menyatakan pengetahuan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hasil 

penelitian Rajiman (2014) juga ditemukan hasil bahwa pengetahuan sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut 

Winerungan (2013) dalam penelitianya menyampaikan bahwa sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dalam 

penelitian Arisandi (2017) sanksi pajak berpengaruh pada WP orang 

pribadi. 

Perilaku penggunaan anggaran pajak akan membuat wajib pajak 

memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah 
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membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di 

wilayahnya. Dalam penelitian Rajiman (2014) faktor perilaku penggunaan 

anggaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah 

menjadikansalah satu faktor rendahnya perilaku masyarakat untuk taat 

pajak.Masyarakat merasakecewa uang pajak yang dibayarkan untuk tujuan 

pembangunan dikorupsi oleh pejabatpengguna anggaran. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol dkk(2007) yang menyatakan 

kepatuhan wajib di pengaruhi oleh faktor besarnya penghasilan,sanksi 

perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara trasparan dan 

akuntabilitasperlakukan perpajakan yang adil. 

Kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak berhubungan 

dengan bersarnya pendapatan yang didapatkannya.Putri dkk (2014) 

mengungkapkan dalam penelitianya bahwa Variabel Pembukuan atau 

Pencatatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalammelaporkan 

kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi 

lemah,karena orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti 

potong yang diterimasehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan 

pajak yang dibayarkan.Hasil penelitian inimendung teori yang 

dikemukakan oleh Alm (1991) yang menyatakan semakin tinggi tarifpajak 

orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkannya sehingga 

semakinbesar penghasilannya maka cenderung semakin patuh.Hutagaol 
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dkk (2007) Wajib pajakyang memiliki penghasilan besar cenderung untuk 

lebih patuh ketimbang yangberpenghasilan rendah.Rajiman (2014) 

Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban 

pajaknyadibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, karena 

orang yang berpenghasilantinggi banyak memiliki bukti potong yang 

diterima sehingga lebih cenderung taat dalammelaporkan pajak yang 

dibayarkan. 

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat 

diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal 

ini adalah wajib pajak. Rahayu (2010) menyatakan salah satu langkah 

penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian 

pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima 

kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam 

Penelitian Gede dkk (2014) kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, Dicriyani dkk (2016) kualitas pepajakan 

berpengaruh positif pada perilaku kepatuhan wajib pajak, Tiraada (2013) 

dalam penelitianya mengungkapkan bahwasikap fiskus memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, Putri dkk (2014) pelayanan pegawai 

pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian 

Pranata (2015) kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak. 
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Acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

Rajiman pada tahun 2014 perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu, jika penelitian yang dilakukan Rajiman di lakukan 

kepada wajib pajak di surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan kepada 

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap, tahun penelitian dan 

variabel yang digunakan. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk 

memberikan gambaran kepada pihak KPP Pratama Cilacap atas penilaian 

wajib pajak mengenai perpajakan,sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi aparat 

pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat 

memaksimalkan penerimaan pajak. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah pengetahuan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah persepsi penggunaan anggaran pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

3. Apakah pembukuan atau pencatatan pendapatan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak ? 
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4. Apakah pelayanan pegai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh persepsi penggunaan anggaran pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh pembukuan atau pencatatan pendapatan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Untuk menguji pengaruh pelayanan pegawai pajak  terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak, diantaranya : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan 

mengenai pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan, persepsi 

penggunaan anggaran pajak, pembukuan atau pencatatan pendapatan, 

pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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2. Manfaat dibidang teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan sanksi 

perpajakan, persepsi penggunaan anggaran pajak, pembukuan atau 

pencatatan pendapatan, pelayanan pegawai pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

b. Bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

3. Manfaat dibidang praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan pemerintah dan 

Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat 

mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. 
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