
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika 

dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata 

dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk 

menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur 

penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah 

satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang 

merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Alat ukur 

yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu 

dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan 

umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi 

tax ratio (Waluyo, 2008). 

Tabel Tax Ratio Periode 2010-2015 

Tahun Tax Ratio (%) 

2010 10,5 

2011 11,2 

2012 11,4 

2013 11,3 

2014 10,9 

2015 12,7 

Sumber: Informasi APBN 2016 

Berdasarkan tabel Tax Ratio Indonesia periode 2010-2015 terlihat adanya 

kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Menteri Keuangan Bambang 

Brodjonegoro menyebut, rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) indonesia saat ini 

berada di kisaran 11 persen masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN 

dan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). Menkeu 
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berharap, ke depan tax ratio dapat meningkat 13-14% . (www.kemenkeu.go.id 

2016) 

Salah satu penyebab rendahnya tax ratio adalah rendahnya penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 

bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu yang dapat dilakukan untuk 

menaikkan tax ratio adalah dengan cara melakukan optimalisasi penerimaan pajak 

terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir 

kebocoran penerimaan pajak. Semakin tinggi tax ratio, maka semakin besar pula 

penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak (Biro Analisis 

Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, www.dpr.go.id, 2014). 

Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan fokus 

pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro 

menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi secara nominal 

masih terlalu rendah. (www.kemenkeu.go.id, 2016)  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Jatinegara, menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Kenaikan 

penerimaan pajak pada tahun 2015 memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 

2013, kenaikan tersebut masih terlalu rendah seperti yang ditunjukkan pada 

Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta 

Jatinegara tahun 2011-2015 yang dijelaskan pada tabel 1.1 : 

http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.dpr.go.id/
http://www.kemenkeu.go.id/
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Tabel 1.1 

Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara Tahun 2011-2015 

Tahun Realisasi Pertumbuhan 

2011 47.259.179.522 - 

2012 19.949.759.188 -57,79% 

2013 38.076.458.720 90,86% 

2014 19.562.299.843 -48,62% 

2015 28.043.260.585 43,00% 

Jumlah 218.018.339.617   6,95% 

Sumber : KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

Tabel laporan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara Tahun 2011-2015 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Jatinegara mengalami peningkatan 

dan penurunan yang cukup signifikan. Dilihat dari persentase pertumbuhan 

penerimaan pajak, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 57,79% dan 

pada tahun 2013 meningkat menjadi 90,86%, akan tetapi pada tahun 2014 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi kembali mengalami penurunan 

sebesar 48,62% dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 43,00%. Dari 

persentase pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata 

kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 hanya 

sebesar 6,95%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi masih rendah. Karena peningkatan yang terjadi tidak 

terlalu signifikan, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar penerimaan pajak dari 

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat terus meningkat.  

Kondisi perpajakan saat ini, menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 
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dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan 

perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak. 

Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengan tujuan pada 

penerimaan pajak yang optimal. (Siti Kurnia, 2010) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Jatinegara, menunjukkan bahwa jumlah SPT yang masuk tidak 

sesuai dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Untuk tahun 2011 

terdapat sebesar 63,98% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT, dan setiap tahunnya terus mengalami penurunan yang 

ditunjukkan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara 2011-2015 

Tahun 

WP 

Terdaftar 

Wajib SPT 

SPT Tahunan 

PPh 

Rasio 

Kepatuhan 

2011 51.103 32.699 63,99% 

2012 56.445 30.494 54,02% 

2013 62.424 32.126 51,46% 

2014 69.169 34.558 49,96% 

2015 75.645 36.175 47,82% 

Jumlah 314.786 166.052 52,75% 

 Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, data diolah kembali 

Tabel 1.2 di atas  menunjukkan ketidakpatuhan Wajib pajak Orang Pribadi 

dalam melaporkan Surat Pemberitahuan yang akan berpengaruh terhadap 

peningkatan penerimaan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Patar 

Simamora dan Deni Suryaman (2015) menunjukkan bahwa peningkatan 

penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan 
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adanya fenomena tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu faktor 

penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih kurangnya 

kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 

perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam 

salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak 

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. 

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak 

dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat 

Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan 

setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. (Trisnayanti dan Jati,2015) 

Pemeriksaan pajak akan menjadi berkualitas jika didukung dengan tahapan 

pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka 

waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti 

standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-
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undangan. Adapun hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 

terdapat dalam salah satu tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu, secara tidak 

langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari 

pajak. (Siti Kurnia, 2010) 

Penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) menyimpulkan bahwa pemeriksaan 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB 

dikeluarkan (Herryanto dan Agus, 2013). 

Mahendra dan Sukartha (2014) menguji pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, 

dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama 

Bandung Utara dengan bukti empiris bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan 

pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan 

badan di KPP Pratama Bandung Utara. 

Penelitian ini merupakan penggambaran penelitian terdahulu Agusti dan 

Herawaty (2009) dengan perbedaan pada variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Agusti dan Herawaty menggunakan satu variabel independen berupa 

tingkat kepatuhan guna mengetahui peningkatan penerimaan pajak dengan 

pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Sementara itu, penelitian ini 

menggunakan dua variabel independen yang terdiri dari kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dan pemeriksaan pajak. 

Dengan melihat fenomena tersebut, maka peneliti terdorong untuk menguji 

dengan daerah dan populasi yang berbeda terhadap pengaruh kepatuhan Wajib 
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Pajak Orang Pribadi serta pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan Orang Pribadi dengan judul penelitian “PENGARUH KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK 

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI” 

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

2. Bagaimana  pemeriksaan  pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Jatinegara. 

3. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

4. Apakah kepatuahan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Jatinegara. 

5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Jatinegara. 
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6. Apakah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan pemeriksaan pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan  pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Jatinegara. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Jatinegara. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang 

dapat digunakan untuk menegetahui bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Jatinegara. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk peneliti selanjutnya. 

1.5 Lokasi dan waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti maka 

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Jatinegara dengan alamat Jalan Slamet Riyadi Raya No. 1 RT. 1/ 

Rw. 4, kb Manggis, Matraman, Kota Jakarta Timur. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan September 2016 sampai dengan selesai. 


