
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia, pembangunan sangatlah penting guna mensejahterakan 

masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara 

pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan 

sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal 

yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk 

pembangunan itu sendiri. Satu dari banyak sumber dana atau penerimaan negara 

yang paling besar adalah dari sektor pajak. 

Dukungan berupa 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. 
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Harahap (2013) menyatakan target penerimaan pajak yang besar seharusnya 

tidak sulit dicapai jika kepatuhan Wajib Pajak 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 Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ/2003 tanggal 22 Juli 

2003 yang didukung oleh Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 

tanggal 22 Juli 2002 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak KEP-

550/PJ./2000 tentang Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu 

dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam 

Rangka Mendapatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 

dalam Witono (2008): Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan 

oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana yang 

diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. 

Adapun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang 

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 235/KMK.03/2003 disebutkan bahwa kriteria untuk ditetapkan menjadi 

Wajib Pajak patuh adalah: Pertama, tepat waktu dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; Kedua, dalam tahun 
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terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa 

pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Ketiga, SPT Masa yang 

terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat 

dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; Keempat, tidak 

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: (a) kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (b) tidak 

termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; Kelima, tidak pernah dijatuhi 

hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan Keenam yaitu dalam hal laporan keuangan 

diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar 

dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba 

rugi fiskal. 

Namun, berdasarkan kenyataan yang ada, menurut Dirjen (Direktur Jenderal) 

Pajak, Fuad Rahmany, yang dikutip di media massa Koran Bisnis Indonesia atau 

http://finansial.bisnis.com pada Rabu, 5 Maret 2014 menyatakan, 

“...Target pajak sudah nggak masuk akal dengan kapasitas Ditjen Pajak 

saat ini. Ini harus direvisi pada  APBN-P 2014. Kecuali ada tambahan 

orang hingga 20.000, baru bisa tercapai.”. 

 

Tidak menutup kemungkinan, meski keadaan sebenarnya sulit untuk diduga, 

pemerintah tetap berupaya dan menargetkan berapa banyaknya penerimaan pajak 

dari tahun ke tahun berdasarkan tabel berikut ini: 

http://finansial.bisnis.com/
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Ditjen Pajak* 

 (Triliun Rupiah) 

Tahun APBN APBNP +/(-) Hasil +/(-) 

2005 243 255 12 264 9 

2006 325 333 8 315 (18) 

2007 411 395 (16) 381 (14) 

2008 484 481 (3) 494 13 

2009 591 528 (63) 494 (34) 

2010 611 597 (14) 567 (30) 

2011 709 698 (11) 667 (31) 

2012 853 817 (36) 770 (47) 

2013 971 921 (50) 832 (89) 

2014* 1.110 1.040 (70) (?) (?) 

 

Keterangan: * Usulan Ditjen Pajak termasuk PPh (Pajak Penghasilan) migas 

 APBN : Anggaran Pendapatan & Belanja Negara 

 APBNP : Anggaran Pendapatan & Belanja Negara – Perubahan 

 

Dikutip pula dari http://www.tempo.co pada Senin, 23 September 2013, 

Rahmany menyatakan, 

“Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 

520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang 

bayar pajak. Padahal, pajak merupakan instrumen yang penting dalam 

kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik 

pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja 

pegawai, dibayar dengan uang pajak. Tapi sebagian besar masyarakat 

masih belum paham mengenai keberadaan pajak,” 

 

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta 

bahwa masih kurangnya Wajib Pajak yang memahami dan mengerti pajak 

http://www.tempo.co/
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sehingga berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor penyebab target 

penerimaan pajak tidak tercapai. 

Kepala Kanwil (Kantor Wilayah) DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Barat 

I, Ajat Djatnika, yang dikutip di media massa http://www.klik-galamedia.com  

pada Rabu, 31 Oktober 2012 menyatakan, 

“…Tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak di wilayah Jawa Barat dalam 

membayar pajak masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari tingkat 

kesadaran para Wajib Pajak dalam membayar pajak yang hanya mencapai 

sekitar 52 persen. Saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih kurang 

baik, buktinya masih 52 persen. Padahal target tahun 2012 ini mencapai 

67,5 persen dari Wajib Pajak yang ada”. 

 

Untuk kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat I, khususnya di Kabupaten 

Garut hanya terdapat satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yaitu KPP Pratama 

Garut yang menjadi satu-satunya sumber birokrasi bagi Wajib Pajak yang tersebar 

di berbagai daerah di Kabupaten Garut. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak 

kesulitan dalam menerima informasi perpajakan sehingga menghambat Wajib 

Pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dalam hal itu, KPP Pratama Garut telah berupaya melaksanakan sosialisasi 

atau penyuluhan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Sosialisasi tersebut 

merupakan serangkaian kegiatan atau acara diskusi mengenai perpajakan dan 

bersifat langsung diberikan kepada Wajib Pajak guna memberikan informasi, 

sharing, pengarahan, pembinaan, serta pengenalan perpajakan sehingga 

diharapkan Wajib Pajak bisa lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban 

http://www.klik-galamedia.com/
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perpajakannya. Untuk jadwal pelaksanaan sosialisasi, KPP Pratama Garut 

menyediakan tempat dan menentukan waktu maupun bekerjasama dengan Pemda 

(Pemerintah Daerah) atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) setempat. Berikut 

Tabel 1.2 laporan hasil pelaksanaannya selama tahun 2012 sampai dengan 2014: 

Tabel 1.2 

Laporan Hasil Sosialisasi (Penyuluhan) Kepada Wajib Pajak* 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

2012 – 2014** 

  
TAHUN 2012 2013 2014 

  DESKRIPSI (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

  I. RENCANA 

  Banyaknya 

sosialisasi 

per tahun 

5 kali 30 kali 40 kali 5 kali 36 kali 40 kali 4 kali 36 kali 40 kali 

  
II. REALISASI 

  
Waktu 

pelaksanaan 

Mar-

Juni 
Jan-Juli 

Feb-

Agust 
Mar 

Mar-

Agust 

Jan-

Agust 
- 

Jan-

Sept 
Jan-Juni 

  Banyaknya 

sosialisasi 

per tahun 

2 kali 70 kali 36 kali 2 kali 20 kali 34 kali 0 31 kali 31 kali 

  Jumlah 

Wajib 

Pajak yang 

telah 

diberikan 

sosialisasi 

31 

orang 

842 

orang 

1194 

orang 

35 

orang 

1141 

orang 

2474 

orang 
0 

5430 

orang 

3554 

orang 

  
Pencapaian 40% 233,33% 90% 40% 55,56% 85% 0 86,11% 77,5% 

 
Keterangan:  (1) Calon Wajib Pajak 

 (2) Wajib Pajak Baru 

 (3) Wajib Pajak Terdaftar 

*Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Bendaharawan 

**Januari 2012 – September 2014 

Sumber Data: KPP Pratama Garut 
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Namun, kegiatan pelaksanaan sosialisasi tersebut dari tahun ke tahun belum 

efektif maka, rencana pelaksanaan sosialisasi selanjutnya yaitu dengan melakukan 

perubahan atau penggantian petugas pelaksana sosialisasi berupa tim, yang terdiri 

dari beberapa petugas atau pegawai, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan 

mencapai target sosialisasi. Kegiatan sosialisasi biasa dilaksanakan apabila ada 

sistem aplikasi perpajakan baru dan kebijakan atau peraturan perpajakan baru dari 

pemerintah. 

Kebijakan atau peraturan perpajakan pasti mengalami reformasi atau 

perubahan dari waktu ke waktu, seperti satu diantaranya sebagaimana yang ada di 

dalam NK APBN (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara) 2014, yaitu pengalihan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan) menjadi Pajak Daerah. Dalam rangka mempercepat pengalihan 

PBB P2, pada tahun 2011 dan tahun 2012, pemerintah bersama dengan Komisi XI 

DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi di 320 kabupaten/kota. Kegiatan 

sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh kabupaten/kota sampai dengan tahun 

2013 dengan melibatkan unsur DPRD setempat, SKPD terkait, camat, kepala 

desa/lurah, sekretaris desa/lurah, kantor Pertanahan (BPN), KPP Pratama, 

Notaris/PPAT, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sampai dengan bulan Juli 2013, 

sosialisasi telah dilaksanakan di 445 kabupaten/kota. Sosialisasi tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera 

menyiapkan Perda (Peraturan Daerah) serta fasilitas dan infrastruktur yang 

diperlukan untuk menerima pengalihan pemungutan PBB P2, dan sekaligus 
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sebagai public announcement, khususnya kepada masyarakat dan aparat yang 

akan menangani pemungutan PBB P2. 

Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako, sebagaimana 

dikutip dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ pada Jumat, 19 Juli 2013, 

menilai bahwa, 

“Pemerintah belum siap menjalankan kebijakan ini. Sebab, idealnya ketika 

sebuah kebijakan sudah dikeluarkan, Pemerintah harus langsung 

mengimplementasikannya. Kalaupun harus ada waktu sosialisasi, 

Pemerintah seharusnya memiliki target.” 

 

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia 

yang menganut self assessment system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan 

oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Self assessment system yang diterapkan saat ini pun secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, sistem ini memiliki kelemahan 

yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau 

kemungkinan terjadinya kelalaian akibat kekurangan informasi yang 

menyebabkan kerugian bagi negara. 

Oleh karena itu, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) berkewajiban melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui 

pengawasan administratif, pemeriksaan pajak, maupun program-program 

sosialisasi perpajakan yang bisa menegaskan fungsi DJP, utamanya unit kerja 

http://bisniskeuangan.kompas.com/
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KPP Pratama Garut, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi 

kepatuhan Wajib Pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yaitu 

melayani kebutuhan Wajib Pajak. 

Dengan diadakannya sosialisasi, diharapkan pengetahuan Wajib Pajak yang 

juga berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat, karena 

berdasarkan hasil penelitian Witono (2008) terdapat pengaruh yang signifikan 

pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. 

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Herry Susanto dalam 

http://www.pajak.go.id/ pada Senin, 9 Januari 2012 mengungkapkan, 

“Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak 

datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman 

tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, 

melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-

ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi 

yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah 

mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk 

sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, 

segmentasi maupun medianya.” 

 

Hasil penelitian Yohannah (2012) menunjukkan masih kurangnya kesadaran 

dan penolakan Wajib Pajak untuk memahami perpajakan dan memenuhi 

perpajakannya. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif Account 

Representative dan sosialisasi yang masih harus terus dilakukan dan ditingkatkan, 

baik dari segi media/cara sosialisasi, materi, dan frekuensi sosialisasi. 

Dalam penelitian Rohmawati dkk. (2013) terdapat hasil bahwa: (1) sosialisasi 

perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran Wajib Pajak, (2) pengetahuan 

http://www.pajak.go.id/
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perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak, (3) kesadaran 

Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (4) sosialisasi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (5) pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (6) sosialisasi 

dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kesadaran Wajib Pajak, (7) sosialisasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran 

Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil penelitian Sari dan Huda (2013) yaitu “... taxpayers’ understanding 

taxes and perception have a significant impact on taxpayer compliance. This 

shows that the higher the taxpayers’ understanding taxes and perception to meet 

tax obligations will also increase taxpayers compliance.” 

Menurut artikel yang dikemukakan oleh salah seorang pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak, Hadi (2012), masalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah masalah klasik yang setua dengan masalah pajak itu sendiri. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah menempuh berbagai cara untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai dari (i) sosialisasi; (ii) pendekatan 

persuasif; (iii) jemput bola; (iv) pelayanan yang lebih baik; (v) penegakan hukum; 

hingga (vi) mengajak tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan 

dalam segara melaporan SPT Tahunan PPh-nya. Namun hasilnya masih jauh dari 

yang diharapkan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan 

Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dan 

Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Agar pembahasaan suatu masalah lebih terfokus maka disini diperlukan 

identifikasi masalah. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dapat 

penulis identifikasi serta dijawab adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. 

2. Bagaimana tingkat pengetahuan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Garut. 

3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Garut. 

4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut terhadap 

tingkat pengetahuan Wajib Pajak. 

5. Seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Garut. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi perpajakan 

yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan sosialisasi 

perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Garut terhadap tingkat pengetahuan Wajib Pajak. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pengetahuan Wajib 

Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang 

bagaimana pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap 
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tingkat pengetahuan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Instansi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat 

pengetahuan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, serta menjadikan bahan acuan atau masukan bagi pemerintah 

khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. 

3. Pihak Lain 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi, sumber informasi, serta pengetahuan tambahan mengenai 

pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat 

pengetahuan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, sehingga bermanfaat sebagai bahan bagi penelitian-penelitian 

yang akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data untuk 

menyusun informasi ini diperoleh dari berbagai sumber dan penelitian yang 

dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut yang berlokasi di Jalan 

Pembangunan Nomor 224 Garut. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 

satu bulan, dari hari Selasa tanggal 23 September sampai dengan hari Jumat 

tanggal 24 Oktober 2014. 


