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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang 

melaksanakan pembangunan nasional. Pada saat ini, pembangunan nasional 

yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia sering mengalami hambatan. Hal ini 

disebabkan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan terganggunya sumber-

sumber penerimaan negara, di mana sumber penerimaan tersebut ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur dan 

membiayai proyek-proyek pemerintahan serta sumber daya manusia dalam 

segala bidang, sehingga penerimaan negara memiliki peran yang penting 

dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan 

pembangunan nasional dalam rangka kemandirian Bangsa Indonesia. 

Berikut ini penulis sajikan realiasasi penerimaan negara pada tahun 

2009 -2014: 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara, 2009 – 2014 

      (Milyar Rupiah) 

 

Uraian 
2009 

Real. 

2010 

Real. 

2011 

Real. 

2012 

Real. 

2013 

Real. 

2014 

Real. 

I. Penerimaan Dalam Negeri 847,1 992,2 1205,3 1.332,3 

 

1.497,5 1.661,1 

Penerimaan Perpajakan 

 
619,9 723,3 873,9 980,5 1.148,4 1.310,2 

1. Pajak Dalam Negeri 601,3 694,4 819,8 930,9 1.099,9 1256,3 

Pajak Penghasilan 317,6 357,0 431,1 465,1 538,8 591,6 

Pajak Pertambahan 

Nilai  

193,1 230,6 277,8 337,6 423,7 518,9 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah 

24,3 

 

6,5 

28,6 

 

8,0 

29,9 

 

-1 

29,0 

 

0 

27,3 

 

0 

25,5 

 

0 

Cukai 56,7 66,2 77,0 95,0 104,7 114,3 

Pajak Lainnya 

 

3,1 4,0 3,9 4,2 5,4 6,0 

2. Pajak Perdagangan 

Internasional 

Bea Masuk 

Pajak Ekspor 

18,7 

 

18,1 

0,6 

28,9 

 

20,0 

8,9 

54,1 

 

25,3 

28,9 

49,7 

 

28,4 

21,2 

48,4 

 

30,8 

17,6 

54,0 

 

33,9 

20,0 

Penerimaan Bukan Pajak 

Penerimaan Sumber Daya Alam 

1. Bagian Laba BUMN 

2. Penerimaan Bukan 

Pajak Lainnya 

3. Pendapatan Badan 

Layanan Umum 

227,2 

139 

26,1 

 

53,8 

8,4 

 

268,9 

168,8 

30,1 

 

59,4 

10,6 

 

331,5 

213,8 

28,2 

 

69,4 

20,1 

 

351,8 

225,8 

30,8 

 

73,5 

21,7 

 

349,2 

203,7 

36,5 

 

85,5 

23,5 

 

350,9 

198,1 

37,0 

 

91,1 

24,8 
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II. Hiba 

 

1,7 

 

3,0 

 

5,3 

 

5,8 

 

4,5 

 

1,4 

Jumlah 848,8 995,3 1.210,6 1338,1 1.502,0 1.662,5 

Sumber: www.bps.go.id (Data telah diolah kembali) 

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan penerimaan negara antara lain melalui sektor perpajakan. Prof. 

Dr. P. J. A. Adriani mengatakan bahwa : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

Peran Pajak sangat besar dalam meningkatkan penerimaan negara, penerimaan 

perpajakan lebih besar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, terlihat jelas 

bahwa pajak memberi kontribusi untuk Negara Indonesia dalam pemulihan 

ekonomi dan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam 

rangka kemandirian Bangsa Indonesia. 

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target 

penerimaan perpajakan mengalami kesulitan dengan adanya fakta bahwa 

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo mengungkapkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) 

Pajak, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan surat 

pemberitahuan (SPT) tahunan untuk orang pribadi hanya 8,5 juta. Padahal, 

http://www.bps.go.id/
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berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang aktif bekerja 

di Indonesia mencapai 110 juta. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok 

pekerja aktif hanya 7,73%. 

Hal serupa juga terjadi untuk wajib pajak badan usaha yang 

berdasarkan laporan SPT hanya 466.000. Sedangkan, jumlah badan usaha 

yang berdomisili tetap dan aktif berjumlah sekitar 12,9 juta. Sehingga, rasio 

SPT badan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya 3,6%. ”Fakta 

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) masih sangat 

rendah,” ungkap Menkeu saat meresmikan program Sensus Pajak Nasional 

(SPN) di Jakarta kemarin. Dia mengakui, bukan hal mudah merealisasikan 

target penerimaan perpajakan yang tahun ini sebesar Rp 878,7 triliun (75,4% 

dari total target penerimaan negara Rp 1.165,3 triliun). (pajakonline.com) 

Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya rasio kepatuhan penyampaian 

SPT Tahun 2008-2012 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2008 - 2012 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

Wajib Pajak 

yang Terdaftar 

Wajib Pajak SPT 

6.341.828 9.996.620 14.101.933 17.694.317 17.659.278 

Wajib Pajak 

Badan 

1.246.173 1.373.383 1.534.933 1.590.154 1.026.368 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

5.095.655 8.623.237 12.567.000 16.104.163 16.632.890 

SPT Tahunan 

PPh 

2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 9.482.480 

Wajib Pajak 

Badan 

420.689 559.791 501.348 520.375 547.659 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

1.677.160 4.853.323 7.700.961 8.812.251 8.934.821 

Rasio Kepatuhan 33,08% 54,15% 58,16% 52,74% 53,72% 

Wajib Pajak 

Badan 

33,76% 40,76% 32,66% 32,72% 53,36% 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

32,91% 56,28% 61,28% 54,72% 53,72% 

Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2012 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, terdapat fenomena 

kepatuhan yang rendah. Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2011 - 2013 

Uraian 2011 2012 2013 

Wajib Pajak yang 

Terdaftar Wajib 

Pajak SPT 

69.562 82.114 93.762 

Wajib Pajak Badan 2.879 3.374 3.945 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

66.683 78.740 89.817 

SPT Tahunan PPh 31.713 35.854 36.108 

Wajib Pajak Badan 736 764 1.074 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

30.977 35.090 35.034 

Rasio Kepatuhan 45,60% 43,66% 38,51% 

Wajib Pajak Badan 25,56% 22,64% 27,22% 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

46,45% 44,56% 27,22% 

     Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sumedang 

Berdasarkan data tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup 

signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan kepatuhan dalam penyampaian 

SPT Tahunan. Sehingga, dapat dikatakan masih rendahnya rasio kepatuhan 

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 

reformasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi. Reformasi 

yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah menerapkan self 
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assesment system. Penggunaan self assesment system menuntut Wajib Pajak 

atau Pengusaha Kena Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban 

maupun hak perpajakannya. Adapun kewajiban perpajakannya, yaitu 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Semua yang dihitung, disetor, 

dan dilaporkan Wajib Pajak dianggap benar sampai terbukti sebaliknya, 

(Kartasasmita, 1998). Dengan kewajiban tersebut diharapkan penerimaan 

negara dari sektor perpajakan dapat bertambah. 

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good 

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan 

dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal 

dan terkini. (www.academia.edu) Akuntabilitas sebagai suatu prinsip good 

governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan 

dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam 

pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.  

Menurut Rosjidi (2001:143) menyatakan bahwa: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban – kewajiban dari individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber 

daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-

hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan 

program atau kegiatan”.  

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi 

http://www.academia.edu/
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organisasi. Sedangkan pengertian akuntabilitas menurut BPKP (2000;21), 

yaitu: 

“Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak 

terbatas pada pertanggungjawaban saja tetapi juga mencakup 

praktik-praktik kemudahan si pemberi manfaat mendapat 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung secara 

lisan maupun tulisan. Dengan demikian akuntabilitas akan 

tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan 

sebagai landasan pertanggungjawaban”. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu instansi yang 

bersangkutan dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan salah satu 

prinsip good governance yang didasarkan pada konsep organisasi dalam 

manajemen, menyangkut: (1) Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of 

control) organisasi; (2) Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) 

dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) pada level manajemen atau 

tingkat kekuasaan tertentu. Rentang manajemen berjalan pararel dengan 

pertumbuhan organisasi, semakin bertambah besar organisasi dari suatu entitas 

dituntut pendelegasian wewenang yang lebih luas, atau perlunya pemisahan 

kekuasaan yang proporsional. 
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Dalam pelaksanaan akuntabilitas, pejabat publik harus mengenal 

lingkungannya (environment) baik internal maupun eksternal, artinya dalam 

situasi bagaimana ia dioperasionalkan, karena akuntabilitas itu hanya dapat 

tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis, keterbukaan, dan aspirasi 

masyarakat diakomodasi dengan baik, sehingga di negara otokratis dan 

tertutup, akuntabilitas tidak akan bisa bersemi. (repository.widyatama.ac.id) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH 

AKUNTABILITAS INSTANSI PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sumedang) ”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah tersebut di atas, maka 

perlu kiranya untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. Hal ini digunakan 

untuk menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah penelitian sesuai 

dengan judul yang telah dikemukakan di atas. Masalah-masalah yang akan 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang. 

2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sumedang. 
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3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas instansi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan proses menemukan suatu masalah setelah 

melakukan studi mendalam dan menganalisis faktor situasi. Penelitian dapat 

dilakukan untuk dua tujuan berbeda, yaitu sebagai penelitian terapan dan 

penelitian dasar. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis melakukan 

penelitian dengan tujuan menjadikan sebagai penelitian dasar, yaitu: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sunedang. 

2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sumedang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas instansi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sumedang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Penulis berharap dapat 

memberikan suatu manfaat yang tentunya dapat berguna bagi semua pihak 
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yang terkait di dalam kegiatan penelitian. Kegunaan penelitian yang 

diharapkan ini adalah:  

a. Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis pada bidang akuntansi khususnya perpajakan. 

b. Organisasi 

Sebagai bahan masukan bagi organisasi dalam mewujudkan target 

penerimaan pajak pada periode berikutnya pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sumedang melalui akuntabilitas para aparat pajak.   

c. Pihak-pihak lain  

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

kontribusi pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih 

jauh sebagai bahan bacaan yang diharapkan akan menambah 

wawasan pengetahuan bagi yang membacanya, terutama mengenai 

pengaruh akuntabilitas instansi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang yang bertempat di Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Bandung dan batas  

waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2014 sampai dengan 

selesai. 


