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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, 

merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan 

nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan 

pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana 

yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun 

sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan 

penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu  

penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial 

dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.  

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan semakin menurunnya 

peranan minyak dan  gas bumi terhadap penerimaan negara  (Munari, 2005:120).  

Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun  

oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia : 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2009-2013 

 

(Sumber: www.bps.go.id) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi 

peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun  2009 sebesar Rp 619.922  milyar, 

tahun 2010  Rp 723.307 milyar, tahun 2011 Rp 873.874 milyar, tahun 2012 Rp 

1.016.237 milyar dan tahun 2013 Rp 1.192.994 milyar.   

Namun menurut Fuad Rahmany, selaku Direktorat Jenderal (Dirjen) 

Pajak yang dikutip dari situs Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan (www.bppk.depkeu.go.id) menyatakan bahwa: 

“…Penerimaan pajak pada semester I (satu) tahun 2013 belum begitu 

menggembirakan. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak 

periode Januari hingga Juni 2013 lalu yang masih dibawah rencana 

penerimaan. Penerimaan pajak yang dapat direalisasikan oleh DJP sampai 

Sumber Penerimaan 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Penerimaan Perpajakan 619.922 723.307   873.874 1.016.237  1.192.994 

a.Pajak Dalam Negeri   601.252 694.392   819.752    968.293 1.134.289 

1) Pajak Penghasilan   317.615 357.045   431.122    513.650     584.890 

2) Pajak Pertambahan Nilai   193.067 230.605   277.800    336.057     423.708 

3) Pajak Bumi dan Bangunan  24.270   28.581     29.893      29.687       27.344 

4) BPHB    6.465     8.026 - - - 

5) Cukai  56.719   66.166     77.010      83.267       92.004 

6) Pajak Lainnya   3.116      3.969       3.928        5.632         6.343 

b.Pajak Perdagangan International  18.670    28.915     54.122       47.944       58.705 

1) Bea Masuk  18.105    20.017     25.266       24.738       27.003 

2) Pajak Ekspor      565      8.898     28.856       23.206       31.702 

2.Penerimaan Bukan Pajak 227 174  268.942    331.472      341.143      332.196 

a.Penerimaan Sumber Daya Alam    138 959   168.825   213.823     217.159     197.205 

b.Bagian Laba BUMN   26.050     30.097     28.184       30.777       33.500 

c.PNPB Lainnya      53.796     59.429     69.361       72.799       77.992 

d.Pendapatan BLU      8.369     10.591      20.104       20.408       23.499 

      

Jumlah/Total   847.096    992.249 1.205.346   1.357.380   1.525.190 

http://www.bps.go.id/
http://www.bppk.depkeu.go.id/
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dengan 28 Juni 2013 mencapai Rp 411,3 triliun atau sekitar 42% dari 

target penerimaan pajak yang dipatok Pemerintah dalam APBN-P tahun 

2013. Di sisi lain, penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 ditargetkan 

sebesar Rp 995,213 triliun dari target pendapatan negara tahun ini sebesar 

Rp1.502,0 triliun. “Jadi kalau 42% itu tidak terlalu buruk meskipun di 

bawah yang kita harapkan. Kita harapkan sebelumnya sebetulnya (bisa 

mencapai) 45% sehingga semester II 55%”. Informasi terakhir sampai 

dengan tanggal 30 Agustus 2013, penerimaan pajak yang dapat 

direalisasikan oleh DJP baru mencapai Rp 556,349 triliun atau sekitar 

55,90%”. 

 

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus 

melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi 

ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan 

intensifikasi dapat ditempuh dengan cara pemeriksaan, meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, 

penyidikan dan penagihan serta penegakan hukum.  

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika 

kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut 

meliputi kepatuhan formal dan materil. 

Berdasarkan artikel “Slogan Merakyat, Pajak Meningkat” yang ditulis oleh 

Hasan, selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada hari Senin, 18 November 

2013 dalam situs resmi pajak Indonesia (www.pajak.go.id) menyatakan bahwa: 

“…Bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia 

tidaklah tinggi. Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib 

pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari 

keengganan dalam melaporkan harta riil yang mereka miliki, hingga 
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sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka 

pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka. 

Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam 

presentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 

Tahunan baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak 

Badan. Berdasarkan data monitoring SPT Tahunan, untuk tahun pajak 

2010, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 6.388.498 

wajib pajak. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 9.891.120 di tahun 

2011 dan untuk tahun pajak 2012, hingga tanggal 30 September 2013, 

sebanyak 9.921.066. 

Sementara itu, jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT per 31 

Desember 2012 sebanyak 17.731.736 wajib pajak. Maka rasio 55,95 

persen untuk tingkat kepatuhan di tahun pajak 2012 belum dapat dikatakan 

tinggi jika kita melihat kembali SE-06/PJ/2012 tentang Target Rasio 

Kepatuhan Penyampaian SPT untuk Tahun Pajak 2012. Dalam surat 

edaran tersebut, Dirjen Pajak memberikan target rasio terendah sebesar 60 

persen, ini pun hanya untuk wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Papua.” 

 

 Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang dikutip dari 

“Suara Kehormatan dan Keadilan” (www.ipabionline.com) pada hari Rabu, 07 

Maret 2012 menyatakan bahwa : 

“…Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di kota Bandung rata-rata 

baru 45 persen. Saat ini jumlah wajib pajak perorangan yang ada di 

Provinsi Jawa Barat mencapai 1,2 juta orang dari 150 ribu perusahaan 

wajib pajak. Nah, sekarang kita di patok jabar wilayah satu adalah Rp1,5 

triliun tahun ini. Mudah-mudan tercapai. Jadinya akan tercapai kalau ada 

kepatuhan pajak. Tentu, masyarakat wajib pajak agar mematuhi pajak 

karena dengan pajak tersebut merupakan peran mereka terhadap negara, 

supaya negara bisa melayani public. Pesan saya kepada pengelola dan 

pengguna pajak adalah hindari kebocoran sebab penyakit pendapatan kita 

satu yakni kebocoran. Yang harusnya ini malah jadi minus, di manipulasi 

dan lain-lain. Dan ketika belanja itu ada dua penyakitnya, pertama 

kebocoran kemudian yang kedua inefisiensi mengandalakan pada 

anggaran-anggaran yang tidak ada. Pokoknya hindari itu, kebocoran ketika 

pendapatan dan pendapatan.” 

 

Fenomena tersebut juga ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bandung Karees sebagai berikut: 

 

http://www.ipabionline.com/
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Tabel 1.2 

Rasio Tingkat Kepatuhan WP Badan 

Tahun 
Jumlah WP Badan 

Terdaftar 

Jumlah SPT 

Masuk 

Rasio Kepatuhan Terhadap 

WP Badan Terdaftar 

2009 5.906 3.070 51,98% 

2010 6.441 3.217 49,94% 

2011 7.085 3.357 47,38% 

2012 8.095 3.943 48,70% 

2013 13.058 3.322 25,44% 

Sumber: KPP Bandung Karees 2014 data diolah kembali 

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta 

bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target 

penerimaan pajak tidak tercapai. 

Pada umumnya Wajib pajak ada kecenderungan untuk melakukan 

penyelewangan dalam pembayaran pajak. Kecenderungan melakukan 

penyelewengan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

lebih banyak terjadi, karena di Indonesia menggunakan self assessment. Sistem 

pemungutan ini member wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar utang pajaknya. 

Dalam sistem ini, lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Agar sistem self assessment ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan 

pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan 
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hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan 

penagihan pajak. Pemeriksaan merupakan instrumen yang baik untuk 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak, baik formal maupun materil dari 

peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan 

perpajakan seorang Wajib pajak (Priantara, 2000). 

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:63), yaitu dalam 

Pasal 29 ayat (1), bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” 

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 199/KMK.03/2007 (Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum, 2007) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan 

kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. 

Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta adanya ketegasan 

dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang 

sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan 

akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam 
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koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa (Agusti dan 

Herawaty, 2008). 

Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi salah satu hal yang penting 

sebagai alat pengontrol, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan 

telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak atau belum. Juga untuk 

meningkatkan penerimaan yang merupakan sumber penghasilan negara 

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk  itu  penulis  tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK BADAN  TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK 

YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP 

PRATAMA” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Karees) 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak  

(KPP)? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :   

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

2.  Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 

 

1.4   Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak yang 

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

2. Bagi pihak lainnya, sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh 

pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Khususnya dan Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari 

sektor pajak.  
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1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Adjie No. 372 

Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2014 sampai dengan 

selesai. 


