
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Rochmat, 2013). 

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) 

dan fungsi mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki 

fungsi lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi 

(Diana, 2013). 

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya 

tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode 

pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi 

sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi 

Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan 

wajib pajak juga sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).    

APBN sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor 

perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, 

serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak 
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(PNBP). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya target penerimaan Negara yang 

berasal dari pajak, dan untuk tahun 2010 target penerimaan pajak adalah sebesar 

Rp. 729,2 triliun yang kurang lebih merupakan 70% dari penerimaan APBN tahun 

2010. Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat 

kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak 

terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib 

Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi 

penerimaan pajak secara tidak langsung (Warung Mahssar, 2013). 

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem Self Assessment System 

yang sebelumnya menganut Official Assessment System (Supramono, 2010). 

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2000). 

Pada umumnya harus ada strategi khusus untuk menangani terhadap 

mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) (Amin, 2004). Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) tersebut maka wajib pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, 

yaitu satu bulan setelah tanggal SKP, apabila wajib pajak tidak 

memperhatikannya, kepadanya perlu diberikan penegakan hukum yang bersifat 

memaksa. Penegakkan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi 

tunggakan pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan antara lain adalah dengan 
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memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum 

yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 

dan menjual barang yang telah disita (Amin, 2004).   

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu 

yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan 

semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan 

masyarakat (Rimsky, 2007). 

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung 

Cicadas dari tahun pajak 2008-2012 adalah seperti tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012 

KPP Pratama Bandung 

Tahun Target Realisasi Pencapaian 

2008 4.515.001.000 4.046.783.929 90% 

2009 8.592.283.999 6.267.554.258 73% 

2010 10.422.224.000 4.123.128.617 40% 

2011 13.011.936.115 5.256.661.332 40% 

2012 7.827.168.501 5.621.284.517 72% 

Sumber : KPP Bandung Cicadas (data diolah) 

Jika dilihat dari tabel Target dan Realisasi Penerimaan pajak dari tahun 

2008-2012, bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2008-2012 tidak 

memenuhi target. 

Dibawah ini adalah data mengenai Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai fenomena mengenai Jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi dilihat dari tahun 2008-2012: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Target 41.879 75.954 93.098 104.868 115.428 

Sumber : KPP Bandung Cicadas(data diolah) 

Tabel diatas memberikan gambaran tentang berapa besar Jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi, dalam hal ini aparat pajak (fiscus) adalah melakukan 

pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan 

pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan 

ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Salah satu 

carauntuk mengoptimalkan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan program 

ekstensifikasi dan intensifikasi. 

Tabel 1.3 

Jumlah SPT Orang Pribadi 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah 

SPT Orang 

Pribadi 

32.668 33.221 35.334 34.710 34.703 

Sumber : KPP Bandung Cicadas (data diolah) 

Dari tabel diatas Jumlah SPT menunjukan dari tahun 2008-2012 

mengalami penurunan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pajak belum sepenuhnya 

dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.Masih banyak Wajib Pajak yang tidak 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Ivana , (2007) Menyatakan dengan pencairan tunggakan pajak, Surat 

Setoran Pajak (SSP) diterima dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang 

Pribadi (OP) terdaftar sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai 
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variabel dependen. Menunjukan bahwa pencairan tunggakan pajak secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Yosefa , (2011) Menyatakan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil 

penelitiannya bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN 

PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 

PENGHASILAN ORANG PRIBADI.”(studi kasus pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cicadas)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis 

mengidentifikasikan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak? 

2.  Bagaimana tingkat pencairan tunggakan pajak? 

3.  Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi? 

4. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakkan pajak 

terhadap penerimaan pajakbaik secara parsial maupun simultan? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk mengetahui tingkat pencairan tunggakan pajak. 

3. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan 

tunggakkan pajak terhadap penerimaan pajakbaik secara parsial maupun 

simultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama 

memahami lebih mendalam mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dan 

pencairan tunggakan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi. 

2. KPP Pratama Cicadas 

Memberikan sumbangan informasi dan data yang kongkrit untuk 

mengukur  pengaruh pelayanan yang diberikan terhadap pengetahuan yang 

dimiliki wajib pajak tentang pajak. 

3. Masyarakat 
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Sebagai sumbangan pikiran terutama dalam lingkungan Perguruan Tinggi 

sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang 

dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi 

mengenai perpajakan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Alamat Jalan Soekarno 

HattaNomor 781 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan April 

sampai dengan September 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


