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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia No.28 tahun 2007). 

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh 

secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan, 

pemerintah serta kondisi masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak akan 

sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya (John Hutagaol, 2007:275). 

Menurut  Sri Rustiyaningsih (2011) penerimaan pajak dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai 

kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya 

pemungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalian sumber 

pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

Namun dikutip dari “Penerimaan Pajak Tidak  Capai Target dalam 4 

Tahun Terakhir” (www.voaindonesia.com) pada hari selasa, 17 Juni 2013 

menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi 

penerimaan pajak dalam empat tahun terakhir tidak pernah tercapai sesuai target 

http://www.voaindonesia.com/
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Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak 

sesuai target APBN  atau lebih, terjadi terakhir kalinya pada tahun 2008. Saat itu 

realisasi penerimaan  pajak sebesar 6 persen di atas target, namun sejak tahun 

2009 hingga tahun 2012 penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan. 

Fenomena tersebut berbeda dengan realisasi penerimaan pajak yang ada pada KPP 

Pratama Karees pada tahun 2008-2011: 

Tabel 1.1 

Tabel penerimaan pajak periode 2008-2011 

Tahun Target Realisasi 

2008 Rp510,624,778,890 Rp615,592,725,382 

2009 Rp538,941,756,000 Rp661,607,783,623 

2010 Rp779,637,129,594 Rp636,901,996,717 

2011 Rp777,712,352,401 Rp632,998,253,197 

Sumber: KPP Pratama Karees 

Berikut grafik penerimaan pajak pada tahun 2008-2011: 

Grafik 1.1 

Grafik penerimaan pajak periode 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPP Pratama Karees (data diolah) 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2008 

hingga tahun 2010 melebihi angka dari yang ditargetkan. Namun, pada tahun 

2011 realisasi yang dicapai tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.  

Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh 

terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka 

penerimaan pajak akan tepat sesuai dengan target yang dicapai (Desi Handayani, 

2008). 

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan waijb pajak ini merupakan 

masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan 

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan 

dan pelalaian pajak, yang akhirnya akan membuat penerimaan pajak berkurang 

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). 

Adapun fenomena yang menyangkut tingkat kepatuhan wajib pajak 

menurut Fuad rahmany yang dikutip dari “40 juta orang yang belum membayar 

pajak disebut koruptor” (www.liputan6.com) pada hari rabu, 23 September 2013 

mengatakan bahwa: 

“Ada sekitar 40 juta individu dan 5 juta badan usaha belum membayar 

pajak. Sedangkan WP badan usaha yang sudah menyetorkan pajak sebanyak 520 

ribu dari 12 juta perusahaan di tanah air. Lalu fuad menambahkan padahal jika 

sebanyak 5 juta badan usaha dan 40 juta WP tersebut menyetor pajak, maka 

penerimaan pajak di Indonesia akan sangat besar, bahkan mencapai dua kali 

lipatnya” 
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Fenomena tersebut juga ditunjukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karees Bandung, berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan (Surat Pemberitahuan) SPT pada KPP Pratama Karees pada tahun 

2008-2011:  

Tabel 1.2 

Tabel jumlah total SPT dilaporkan 

Tahun Wajib pajak terdaftar Jumlah SPT 

2008 29.996 27.115 

2009 55.904 37.336 

2010 68.801 37.331 

2011 78.113 42.392 

Sumber: KPP Pratama Karees 

Berikut kurva penyampaian SPT pada tahun 2008-2011: 

Grafik 1.2 

Grafik total jumlah SPT dilaporkan 

 

 

Sumber KPP Pratama Karees (data diolah) 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa total wajib pajak terdaftar dan 

penyampain SPT jauh berbeda, disini dapat terlihat kalau kepatuhan wajib pajak 

sendiri masih sangat rendah walaupun setiap tahun pemerintah mampu dalam 

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, namun keadaan ini tidak 
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seimbang dengan penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Tidak 

semua wajib pajak terdaftar mau dalam menyampaikan SPT nya padahal itu 

adalah kewajiban dari seorang wajib pajak. 

 Setelah SPT dilaporkan, fiskus meneliti dan atau memeriksa apakah SPT 

yang telah dilaporkan tersebut telah lengkap, benar, dan jelas. Penelitian ini 

dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya 

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Jadi, apabila 

wajib pajak dari hasil penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran 

formal, seperti ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan pengisian SPT dan 

lampirannya, termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan SPT, maka wajib 

pajak tidak akan diberikan sanksi dan hasilnya pun tidak perlu diberitahukan 

kepada wajib pajak. Namun, bila dari hasil penelitian tersebut ditemukan 

pelanggaran, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang bisa berupa denda 

atau bunga yang akan ditagih dengan surat tagihan pajak (STP). Pengertian surat 

tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak (STP) mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak (SKP) (Diana Sari, 

2013:244 ). 
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Berikut ini adalah data surat tagihan pajak (STP) yang telah diterbikan 

selama tahun 2008-2011: 

Tabel 1.3 

Tabel total pelunasan STP 

Sumber: KPP Pratama Karees 

Lalu berikut grafik total surat tagihan pajak yang telah dikeluarkan  selama tahun 

2008-2011: 

Grafik 1.3 

 Grafik total pelunasan STP 

 

Sumber: KPP Pratama Karees (data diolah) 

 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerbitan surat tagihan pajak yang 

ada tidak diimbangi dengan total pelunasan yang ada. Jika  wajib pajak tersebut 

mau melunasi surat tagihan pajak tersebut, maka itu akan semakin meningkatkan 

penerimaan pajak yang telah ditargetkan, karena selain pelunasan pembayaran 

      Tahun STP yang diterbitkan STP yang dilunasi 

2008 1640 503 

2009 1631 580 

2010 1861 521 

2011 2396 495 
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juga terdapat denda dan atau bunga yang otomatis menambah jumlah pembayaran 

yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

Berikut ini tabel penerimaan pajak setelah diterbitkannya surat tagihan 

pajak : 

Tabel 1.4 

Tabel penerimaan pajak setelah pelunasan STP 

Tahun Target Realisasi 

2008 Rp510,624,778,890 Rp615,752,728,940 

2009 Rp538,941,756,000 Rp662,405,879,651 

2010 Rp779,637,129,594 Rp637,430,208,976 

2011 Rp777,712,352,401 Rp635,794,253,981 

Sumber: KPP Pratama Karees 

Dan grafik penerimaan pajak setelah pelunasan surat tagihan pajak: 

Grafik 1.4 

Grafik penerimaan pajak setelah pelunasan STP 

 

Sumber: KPP Pratama Karees (data diolah) 

 

 



8 
 

 
 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: 

 “Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak  terhadap tingkat penerimaan 

pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating (Studi Kasus 

pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). 

1.2   Identifikasi Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh penagihan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karees. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh penagihan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

1.  Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak  terhadap tingkat penerimaan pajak yang   

dimoderasi oleh penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Karees.  

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

mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak terhadap tingkat  penerimaan pajak yang dimoderasi oleh 

penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. 

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

sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. 

1.5  Lokasi dan Waktu penelitian 

  Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 

Karees  yang beralamat di jl. Ibrahim Adjie  (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 

Bandung. Data penelitian diperoleh dari KPP Pratama Karees. Waktu yang 

diperlukan penulis dalam melakukan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 

 


