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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya 

secara jujur dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan agar kontribusi pajak 

dalam mendanai pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara terus 

meningkat. Kepatuhan membayar pajak dimulai dari persepsi dan pemahaman 

bahwa masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan 

jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan 

pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan 

pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian setelah 

mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan 

kepatuhan membayar pajak bagi warga Negara akan meningkat sehingga tax ratio 

dalam penerimaan negarapun meningkat. 

Tidak menutup kemungkinan, meski keadaan sebenarnya sulit untuk 

diduga, pemerintah tetap berupaya dan menargetkan berapa banyaknya 

penerimaan pajak dari tahun ketahun berdasarkan Tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pusat Tahun 2012 – 2016 (milyar rupiah) 

SumberPenerimaan 2012 2013 2014 2015 2016 

Penerimaan 

Perpajakan 

723,307 873,874 980,518 1,148,365 1,310,219 

Pajak Dalam Negeri 694,392 819,752 930,862 1,099,944 1,256,304 

Pajak Penghasilan 357,045 431,122 465,070 538,760 591,621 

Pajak Pertambahan  230,605 277,800 337,584 423,708 518,879 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

28,581 29,893 28,969 27,344 25,541 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

8,026 - - - - 

Cukai 66,166 77,010 95,028 104,730 114,284 

Pajak Lainnya 3,969 3,928 4,211 5,402 5,980 

Pajak Perdagangan 

Internasional 

28,915 54,122 49,656 48,421 53,915 

Penerimaan Bukan 

Pajak 

268,942 331,472 351,805 349,156 350,930 

Jumlah 992,249 1,163,346 1,332,323 1,497,521 1,661,149 

Prosentase 

Penerimaan Pajak 

dibanding Total 

72,89% 72,49% 73,59% 76,68% 78,87% 

Jumlah  3402,926 2899,698 3244,439 1498,288 1661,939 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan negara yang paling besar setiap 

tahunnya berasal dari sektor pajak yaitu, untuk tahun 2012 sebesar 72,89%, tahun 

2011 sebesar 72,49%, tahun 2012 sebesar 73,59%, tahun 2013 sebesar 76,68%, 

tahun 2016 sebesar 78,87% dan sisanya berasal dari non sektor pajak. Pajak 

paling besar diterima melalui pajak dalam negeri, yang berasal dari pajak 

penghasilan, pajak pertambahan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak penghasilan merupakan 

pajak penerimaan dalam negeri yang paling besar untuk tahun 2012 – 2016. 

Walaupun realisasi penerimaan pajak tahun 2016 mengalami peningkatan namun 

menurut artikel neraca Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 tidak sesuai dengan 

target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

Perubahan (APBN-P) sebesar Rp1.246 triliun. (www.anggaran.kemenkeu.go.id). 

Dengan demikian penerimaan pajak mengalami penurunan atau realisasinya tidak 

tercapai disebabkan minimnya kepatuhan wajib pajak.  

Pajak Penghasilan atau biasa disebut dengan PPh sebagai salah satu jenis 

pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.Penerimaan di 

sektor pajak penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan 

dengan jenis pajak lainnya. Pajak penghasilan terdiri dari Wajib Pajak orang 

pribadi dan Wajib Pajak Badan.Penerimaan pajak di Indonesia lebih didominasi 

oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal 

terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, 

terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya.Kewajiban subyektif suatu 

http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/
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badan usaha dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di 

Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di 

Indonesia.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap badan usaha harus 

memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Sebagai sarana wajib pajak 

membayar adalah menggunakan SSP (surat setoran pajak), yaitu Surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya.(Waluyo,2010:10) 

Munari (2005) menemukan bahwa kepatuhan para wajib pajak di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh para wajib pajak itu sendiri untuk melaporkan 

secara jujur besaran pajak terutangnya. Sedangkan Mardiasmo (2009) menemukan 

bahwa hal yang dapat menyebabkan masyarakat untuk patuh membayarkan 

kewajiban pajaknya adalah tekanan peraturan dalam hal ini Undang-undang 

Perpajakan yang didalamnya menegaskan tentang sanksi yang akan diperoleh para 

wajib pajak yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara 

tersebut. 

Kedua literatur tersebut kurang lebih menggambarkan bahwa faktor 

internal dan eksternal dari wajib pajak sama-sama memiliki pengaruh pada prilaku 

masyarakat dalam kaitannya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan 

kewajiban mereka yang telah ditentukan.  



5 
 

Fuadi dan Mangoting, (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib Pajak 

dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan 

berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya, misalnya sikap, norma subjektif dan 

kontrol keperilakuan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di 

sekitar Wajib Pajak.  

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, 

baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak (WP) 

tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada 

akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Astari, 

2014).  

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak 

merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak yang diwujudkan 

dalam bentuk perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif wajib 

pajak tidak membayar pajak karena antara lain (1). Pemahaman terhadap hukum 

pajak yang kurang karena sulit dimengerti, (2). Tingkat kepedulian dan kesadaran 

terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan, (3). Pengawasan dan pemungutan 

pajak yang belum berjalan efektif, (4) Pengawasan dan penggunaan hasil 

pemungutan pajak belum efektif. (Oyok Abuyamin, 2014: 38) 
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Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas 

pajak, selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, 

buku-buku pajak, internet maupun dari seminar-seminar pajak serta pelatihan 

pajak. Namun, kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak ini tidak sering 

dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran 

masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya (Supriyati dan Hidayat, 2008: 22). 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari 

persentuhan panca indra terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 

dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan 

baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal (Notoatmodjo, 2007: 67). 

Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan 

mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku 

di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak 

terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian 

pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi 

pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, 

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu 

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan 

(Veronica, 2009: 82). 

Namun yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung  

adalah penurunan tingkat kepatuhan setiap tahunnya terus mengalami penurunan 

sejak tahu 2012 – 2016 dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah ini 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di 

KPP Pratama Bandung 

No Tahun WP terdaftar 
WP yang 

menyampaikan SPT 

Persentase 

Kapatuhan 

(%) 

1 2012 37,042 31,546 85 

2 2013 41,996 32,560 77 

3 2014 47,497 34,720 72 

4 2015 53,270 34,714 65 

5 2016 54,927 33,869 61 

Sumber : KPP Pratama Bandung  

Dari Tabel 1.2 menunjukan bahwa wajib pajak badan dengan objek pajak 

yang terdaftar semakin banyak setiap tahunnya, pada tahun 2012 sebanyak 37,042 

yang terdaftar sebagai wajib pajak sedangkan yang menyampaikan SPT sebanyak 

31,546 dengan tingkat kepatuhan 85%. Tahun 2013 sebanyak 41,996 yang 

terdaftar sebagai wajib pajak sedangkan yang menyampaikan SPT sebanyak 

32,560 dengan tingkat kepatuhan 77%. Setiap tahun jumlah wajib pajak terdaftar 

meningkat tetapi tidak seimbang dengan wajib pajak badan yang menyampaikan 

SPT nya. Tahun 2014 jumlah wajib pajak terdaftar meningkat sebesar 47,497 

tetapi hal ini pun tidak diikuti dengan target wajib pajak yang menyampaikan SPT 

yaitu sebanyak 34,720 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT nya. Dan 

tahun 2016 ada sebanyak 54.927 wajib pajak orang badan yang terdaftar dan 

selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun nya walaupun persentase 

pertumbuhan kepatuhannya masih terhitung kecil bahkan menurun. Tingkat 

kesadaran dari wajib pajak pada tahun 2012 sudah cukup optimal yaitu sebesar 

85% namun tingkat kesadaran wajib pajak terus mengalami penurunan hingga 

tahun 2014 yaitu sebesar 61%. Menurunnya kepatuhan wajib pajak disebabkan 
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denda keterlambatan yang kecil sehingga tidak mendorong orang melapor. Juga 

ada yang memang sengaja (tidak melapor), Senada, Pengamat Perpajakan Danny 

Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga menilai realisasi 

pelaporan SPT masih rendah. Data tersebut menunjukkan budaya kepatuhan 

masyarakat dalam melaporkan SPT masih rendah.  

Menurut Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis 

(CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak 

Indonesia sangat rendah dibandingkan negara regional Asia. Di Indonesia 50% 

yang melapor, dan setengahnya belum terambil. Rendahnya tingkat kepatuhaan 

bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Wajib 

pajak masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada 

negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan (Bisnis Tempo, 28 Desember 

2014).  

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat 

kesadaran wajib, pajak sanksi perpajakan, biaya. (Hutagaol, 2007: 189). Biaya 

kepatuhan wajib pajak bukan hanya dalam artian uang (Direct Money Cost), tetapi 

juga waktu (Time Cost) dan pikiran (Psychological Cost). Wajib Pajak yang telah 

berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

Undang-Undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan 

biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Oleh sebab itu, apabila biaya kepatuhan wajib pajaknya berubah 

maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan itu sendiri. 
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Penelitian Sharon Smulders et. Al (2016) juga menghasilkan kesimpulan 

bahwa biaya kepatuhan wajib pajak perpajakan yang ditanggung Wajib Pajak 

relatif besar. Dalam penelitiannya, Sharon menyajikan time costs pajak 

berdasarkan aktifitasnya dalam setahun pada Tabel 1.3 dibawah ini : 

Tabel 1.3 

Time Costs Berdasarkan Aktifitas Biaya kepatuhan wajib pajak Perpajakan 

 

AKTIFITAS 

Waktu Rata-

rata (Jam) 

Persentase 

(%) 

Pencatatan informasi terkait pajak. 289 66,7 

Menghitung pajak, melengkapi return dan 

pembayaran. 

 

47 

 

10,8 

Berhadapan dengan kantor pajak (mendatangi, 

telepon, email). 

 

17 

 

4,0 

Tax Planning dan konsultasi perpajakan. 16 3,9 

Berhadapan dengan konsultan eksternal dan 

penyedia informasi. 

 

29 

 

6,8 

Belajar mengenai hukum pajak, membaca, web 

browsing. 

 

33 

 

7,7 

Aktifitas lainnya. 3 0,1 

TOTAL 434 100 

Sumber : Sharon Smulders et. al (2016) 

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pencapaian pajak 

berdasarkan waktu yang dilakukan petugas pajak, dalam pencatatan informasi 

terkait pajak waktu yang dihabiskan selama 289 jam dengan biaya kepatuhan 

wajib pajak sebesar 66.7%, menghitung pajak, melengkapi return dan pembayaran 

dengan biaya kepatuhan wajib pajak 10.8%, berhadapan dengan kantor pajak 

dengan biaya kepatuhan wajib pajak 4% dan selanjutnya. Menurut Barbone et. AI 

(2012) bahwa kepatuhan tidak akan terjadi tanpa adanya effort (usaha), dalam 

istilah ekonomi, effort hanyalah bahasa lain untuk “biaya”. Sehingga menjadi 

warga negara yang patuh pada hukum, dibutuhkan effort yang lebih, yakni Biaya 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan penerimaan pajak 
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suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan 

kepatuhan. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat biaya 

kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Biaya kepatuhan wajib pajak 

merupakan keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban 

perpajakannya (Hutagaol, 2007: 189). 

Dengan demikian pengkajian terhadap kepatuhan wajib pajak perlu 

mendapat perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam menyusun tesis dengan judul: “Pengaruh Biaya 

Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan Pada KPP Di Kota Bandung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar pembahasan suatu masalah lebih terfokus maka disini diperlukan 

identifikasi masalah. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dapat 

penulis identifikasi serta dijawab adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh biaya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak Badan pada KPP Di Kota Bandung. 

2. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Badan pada KPP Di Kota Bandung. 

3. Apakah ada pengaruh biaya kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak Badan pada KPP Di Kota Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang mengacu pada masalah yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh biaya kepatuhan wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak Badan pada KKP Di Kota Bandung 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan pada KKP di Kota Bandung 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh biaya kepatuhan wajib pajak dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan pada KKP Di Kota 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak antara lain : 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan 

bagi kalangan akademik mengenai pengaruh biaya kepatuhan wajib pajak dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Manfaat Praktisi 

Untuk menambah pengetahuan tentang biaya kepatuhan wajib pajak dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 


