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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan memiliki 

peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama 

penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Selama krisis ekonomi berkepanjangan 

yang mulai melanda Indonesia pada pertengahan 1997 hingga saat ini, bahwa 

penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan dan sumbangan yang sangat 

berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program 

penanggulangan dampak krisis ekonomi. 

Selama krisis ekonomi, peningkatan penerimaan dalam negeri melalui 

mobilisasi penerimaan perpajakan dihadapkan pada tantangan bagi upaya 

penyehatan APBN dan kesinambungan fiscal (fiscal sustainability) melalui 

penurunan defisit anggaran secara bertahap. Di pihak lain, dalam upaya 

menanggulangi dampak krisis ekonomi yang berlarut – larut, APBN justru sangat 

diharapkan berperan dalam menciptakan stimulus fiscal (fiscal stimulus) bagi 

bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat sektor masyarakat dan 

peran swasta yang terpuruk akibat krisis belum dapat diharapkan terlalu banyak 

untuk dapat berperan menggerakan perekonomian nasional. Namun demikian, 

sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi, berbagai upaya tersebut diharapkan pada 

kendala bahwa peneriman dari dalam negeri menjadi lebih terbatas seiring dengan 
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meningkatnya  potential loss penerimaan pajak akibat banyaknya perusahaan yang 

mengalami kerugian, mengurangi kegiatan, dan atau menghentikan operasi. Oleh 

sebab itu, berbagai kebijakan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan 

penerimaan perpajakan melalui langkah – langkah yang antara lain meliputi 

ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, perbaikan struktur pajak, 

penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dan administrasi pemungutan 

pajak, serta pencabutan berbagai fasilitas perpajakan (tax exemption) yang tidak 

banyak memberikan manfaat. 

Pemerintah mempunyai tugas regular dan pembangunan. Tugas regular  

adalah memajukan kesejahteraan rakyat, sedangkan tugas pembangunan adalah 

innovator dan stabilisator pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas – tugas 

tersebut pemerintah memerlukan dana yang salah satu sumbernya berasal dari 

pajak. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (budgetair). 

Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan 

Negara, yaitu fungsi mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam 

lapangan ekonomi dan sosial (S.Munawir.2000.6). 

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (budgetair). 

Selain itu, pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber 

keuangan Negara, yaitu fungsi mengatur (regulerend), dalam arti bahwa pajak 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (S.Munawir.,2000.6). 

Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaharuan di bidang 

pajak (tax reform) akhir tahun 1983 khususnya pajak kebendaan dan kekayaaan 
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telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan pajak yang lain, 

sehingga mengakibatkan beban pajak berganda pada masyarakat dan akibatnya 

mengurangi minat atau kesadaran terhadap pembayaran pajak. Sistem 

pemungutan pajak tersebut mengandung kelemahan, oleh sebab itu dipandang 

perlu untuk melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan 

sistem yang lebih sederhana dan dapat memberikan kepercayaan kepada wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang 

perpajakan. Disamping itu, sistem pemungutan yang sederhana akan dapat 

mewujudkan peluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban serta meratakan 

pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pada tahun 1983 mengadakan 

pembaharuan perpajakan (tax reform) dan menyempurnakan kembali pada tahun 

1994 dan tahun 2000. 

Tujuan melakukan tax reform adalah menghapus sistem perpajakan lama 

yang terlalu komplek serta memberikan fasilitas budgeter-regulerend-social tax. 

Tax reform  dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mudah, 

adil, dan memberikan kepastian hukum (rechssicherheit). Pengaruh atas tax 

reform yaitu sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan 

dipatuhi. Tax reform  bertujuan untuk mendorong keberhasilan perpajakan. 

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar 

memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus 

bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri . Hal ini berarti bahwa 

semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini 

yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. 
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Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan 

sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan 

negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan 

penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu satu - 

satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan 

( Kiryanto 2000 ). 

Wajib pajak orang pribadi dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi 

usahawan dan non usahawan. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha 

yaitu orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00, sementara untuk wajib pajak 

orang pribadi non usahawan yaitu orang pribadi yang mendapatkan penghasilan 

dari pekerjaan seperti Dokter dan Notaris. Ada pula wajib pajak orang pribadi 

yang tidak menjalankan usaha dan pekerjaan bebas yaitu karyawan yang 

mendapatkan penghasilan dari tempat kerjanya. 

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa 

sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan 

kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari 

kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh 

perundang-undangan. Dari data KPP PRATAMA GARUT tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2013, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. 

APBN yang sejak tahun 2009 lebih bertumpu pada penerimaan sektor Pajak 

Penghasilan dan bantuan proyek makin bergeser pada penerimaan pajak di tahun 
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anggaran tahun 2010 dan seterusnya hingga sampai dengan data tahun 2013 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN GARUT 

TAHUN ANGGARAN 2009 – 2013 

(dalam milyar rupiah) 

Tahun 

Pajak 

Penghasilan 

PPN dan 

PPnBM 

PL dan PIB 

PBB dan 

BPHTB 

Jumlah 

2009 86.061 36.616 7.754 66.624 197.056 

2010 116.803 45.651 9.665 81.521 253.641 

2011 138.068 45.762 10.112 90.230 284.174 

2012 179.434 81.400 11.913 55.538 328.287 

2013 213.646 110.244 13.356 49.487 386.734 

Sumber : KPP PRATAMA GARUT 

Berdasarkan  tabel 1.1, terlihat jelas penerimaan Negara dari sektor pajak 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara 

yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. 

Kepatuhan membayar pajak dimulai dari 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 
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membayar pajak bagi warga Negara akan meningkat sehingga tax ratio Negara 

pun meningkat. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat 

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan 

keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban 

perpajakannya. Sedangkan sanksi perpajakan diharapkan mampu mendorong 

kepatuhan pelaporan pajak (Hutagaol, 2007:189). Penelitian yang dilakukan  oleh 

Muliari (2010) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. 

 

 Tabel 1.2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Garut Tahun 2009 -  

2013 

Sumber : KPP PRATAMA GARUT 

Data dari Kabupaten Garut sendiri secara khusus, hingga tahun 2013 

terdapat sebanyak 118.424 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar. 

Namun 31.974 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Garut hanya 26%. Pada Tabel 1.2 berikut 

No Tahun 
WP OP 

terdaftar 

WP OP yang 

menyampaikan 

SPT 

% 

Kepatuhan 

Pertumbuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

1 2009 58.410 22.602 38% 34% 

2 2010 78.192 29.244 37% 19% 

3 2011 93.071 39.471 42% 22% 

4 2012 113.316 37.668 33% 5% 

5 2013 118.424 31.974 26% 4% 
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ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Garut dari tahun 2009 

hingga 2013. 

Pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan 

melaporkan kewajibannya selaku wajib pajak di nilai masih rendah. Rendahnya 

kesadaran tersebut, sebagai salah satu konsekuensi dari sistem perpajakan kita 

yang menetapkan sistem self assessment, sebagaimana tertera dalam undang – 

undang perpajakan nomor 16 tahun 2009. Dalam sistem tersebut terkandung 

makna bahwa setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Rendahnya kesadaran pajak masyarakat tentunya harus disikapi, akibat dari 

konsekuensi tersebut, masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin 

mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan 

orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap 

seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul 

serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan. 

Sistem pemungutan yang dianut saat ini adalah sistem self assessment, 

dengan pengertian bahwa, Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan 

atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, 

yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ). Dengan berlakunya self 

assessment system, menuntut kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk memahami 

berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia. 

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib 
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pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam 

SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, 

menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib 

pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam 

rangka memenuhi peraturan perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus 

memahami tata cara pengisian perpajakan dengan melapor, menghitung dan 

membayar pajak sendiri.  

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji 

tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Garut karena berdasarkan fakta bahwa 

kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah terutama WP OP di Kabupaten 

Garut. Penelitian ini berjudul : 

“ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan “. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Apakah pengaruh  kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 

2. Apakah pengaruh sanksi denda yang diberikan kepada Wajib Pajak 

terhadap pembayaran Pajak Penghasilan. 
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3. Apakah  kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi denda 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan 

pembayaran Pajak Penghasilan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak Orang 

Pribadi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan 

pembayaran Pajak Penghasilan 

3. Untuk menganalisis kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi 

denda berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan 

pembayaran Pajak Penghasilan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat akademis  

Penelitian pengaruh sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam pembayaran PPh dimaksudkan untuk menambah 

pengetahuan bagi para akademis yang tertarik untuk mendalami bidang 

perpajakan ataupun yang telah berkecimpung di dunia perpajakan. 
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2. Manfaat Praktisi 

A. Bagi Direktoral Jenderal Pajak 

Hasil penelitian ini dapat dipakai bagi Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai bahan masukan untuk melakukan studi lebih lanjut khususnya 

terkait dengan pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam pembayaran PPh. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

wajib pajak orang pribadi sebagai gambaran bagaimana perlakuan 

Pajak Penghasilan di Indonesia atas kepatuhan wajib pajak dalam 

pembayaran PPh sehingga dapat memahami kewajiban pajaknya 

masing – masing. 

B. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan 

program pendidikan strata satu. 

1.5. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul yang diambil, maka peneliti akan meneliti Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan 

Pembayaran Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut yang 

beralamat di Jalan Pembangunan No. 224 

  




