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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, 

dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah 

satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak 

merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak 

rakyat. Sumber penerimaan Negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran 

pemerintah bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan maksud dan tujuan Negara 

yaitu mensejahterakan rakyat serta menciptakan kemakmuran yang berasaskan 

kepada keadilan sosial. 

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam 

APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak rata-rata sekitar 80 persen 

dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam 

membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut  akan semakin besar di 

masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi jumlah utang untuk 

mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan pajak 

membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak 

semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. 

Oleh karena itu diperlukan peningkatan target penerimaan pajak yang tepat dan 

optimal dengan menerapkan kepatuhan pajak pada masyarakat. 
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Berikut ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

pada KPP Pratama Bandung Tegallega tahun 2009-2013 yang dijelaskan pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Pada KPP Pratama Bandung Tegallega 2009 – 2013 

Tahun Target Realisasi Persentase (%) 

2009 
        

48.223.732.992  
     

39.794.206.490  82,52 

2010 
        

56.036.254.000  
     

42.173.812.159  75,26 

2011 
        

65.436.174.047  
     

51.029.717.113  77,98 

2012 
        

80.140.193.549  
     

73.042.176.955  91,14 

2013  
        

95.306.695.000  
     

91.601.929.802  96,11 

Jumlah 
      

345.143.049.588  
   

297.641.842.519  86,24 

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega, data diolah kembali berdasarkan 

pph pasal 21 dan pph pasal 25/29 OP 

Dari tabel di atas, dapat dilihat penerimaan pajak dari pph pasal 21 dan 

pph pasal 25/29 OP memberikan kontribusi yang cukup signifikan walaupun 

persentase per tahunnya masih belum mencapai target yang diinginkan. 

Kontribusi pph pasal 21 dan pph pasal 25/29 OP dalam mendanai penerimaan 

pajak 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 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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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 

negara pun meningkat. 

Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan pada Tabel 1.1, realisasi pajak 

penghasilan orang pribadi tersebut masih terbilang rendah atau belum mencapai 

target. Target penerimaan pajak penghasilan pada KPP tersebut mengalami 

kenaikan sebesar 8-15 triliun rupiah setiap tahunnya, tetapi sepertinya penetapan 

target yang terlalu tinggi masih sulit direalisasikan jika masyarakat masih belum 

meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Target penerimaan pajak yang besar tersebut, seharusnya tidak sulit 

dicapai jika kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sudah 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 materiil. 

Seperti yang dijelaskan dalam data KPP Pratama Bandung Tegallega pada 

Tabel 1.2 yang menunjukkan ketidakpatuhan Wajib Pajak terdaftar dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan penerimaan pajak, sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh  

Pada KPP Pratama Bandung Tegallega, 2009-2013 

Tahun WP Terdaftar 
Wajib SPT 

SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan 

2009 33.082 30.922 93,47% 

2010 34.064 29.450 86,45% 

2011 34.964 30.250 86,52% 

2012 41.562 32.284 77,68% 

2013 48.719 32.285 66,27% 

Jumlah 192.391 155.191 80,66%, 

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega, data diolah kembali 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh 

setiap tahun mengalami penurunan, namun pada tahun 2011 rasio kepatuhan wp 

orang pribadi mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 0,07% menjadi 

86,52% dari tahun 2010 sebesar 86,45%. Pada tahun 2009-2013 terdapat 

perbedaan antara WP terdaftar Wajib SPT dan SPT Tahunan PPh yang diterima. 

Dalam data tersebut, terdapat kesenjangan antara Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT 

dan Kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Hal ini menunjukan 

bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT 

Tahunan PPh. 

Fenomena tersebut menunjukkan ketidakpatuhan WP Orang Pribadi dalam 

melaporkan SPT yang akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. 

Penelitian yang dilakukan Ichwanul (2010) menunjukan bahwa peningkatan 

penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat WP Orang Pribadi. Dengan adanya 

fenomena tersebut, menunjukan bahwa yang menjadi salah satu faktor penyebab 
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tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih kurangnya kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan penjelasan langsung yang disampaikan oleh Bapak Antonius 

selaku bagian umum KPP Pratama Bandung Tegallega, penyebab target 

penerimaan pajak yang tidak tercapai bukan hanya disebabkan oleh kepatuhan 

wajib pajak, tetapi juga disebabkan oleh dengan adanya persentase hasil dari 

pemeriksaan wajib pajak. Semakin tinggi persentase wajib pajak orang pribadi 

yang telah diperiksa, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang ingin 

tercapai. Dengan rendahnya pemeriksaan yang dilakukan, maka akan mengurangi 

jumlah penerimaan pajak yang masuk. 

Tabel 1.3 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperiksa di KPP Pratama 

Bandung Tegallega pada tahun 2009-2013 

Tahun Jumlah Surat 
Perintah 

Pemeriksaan 

Jumlah WP 
Orang Pribadi 

yang telah 
diperiksa 

Persentase 
(%) 

2009 76 18 23,68% 

2010 227 44 19,38% 

2011 170 28 16,47% 

2012 190 20 10,53% 

2013 197 26 13,20% 

Jumlah 860 136 15,81% 

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega 

Berdasarkan data diatas, persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

diperiksa sangat sedikit dari surat perintah pemeriksaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemeriksaan belum cukup memadai untuk meningkatkan penerimaan pajak 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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pada KPP tersebut. Selain itu, penerimaan pajak yang rendah juga disebabkan 

oleh pemeriksaan yang kurang memadai. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk 

menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas 

dasar self assessment system, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan 

mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. 

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam self assessment system dapat 

berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat 

mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk 

menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka 

dapat diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap 

wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat 

berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas 

negara. (Maria, Nyoman 2010) 

Penulis juga merujuk pada penelitian Agus (2014) yang menyatakan 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak bepengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak disebabkan karena jumlah SPT Badan yang masuk lebih rendah 

daripada jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan pemeriksaan pajak juga 

tidak memperkuat pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap 

penerimaan pajak karena pemeriksaan yang dilakukan belum secara merata 

terhadap seluruh bidang yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin 

meneliti kembali apakah tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi 
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peningkatan penerimaan pajak dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel 

moderasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk 

membuat karya ilmiah skripsi dengan judul : “Pengaruh Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang 

Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang di kemukakan, penulis mengidentifikasi masalah 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak, 

dan peningkatan penerimaan pajak telah memadai pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. 

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Tegallega. 

3. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan 

pajak, dan peningkatan penerimaan pajak telah memadai pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. 

2. Mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Tegallega. 

3. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh 

pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Tegallega. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

yang lebih mendalam dan analisa terhadap topik penelitian mengenai 

pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap 

peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan sebagai syarat menempuh ujian 

Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor 

Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

khususnya Orang Pribadi dan Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari 

sektor pajak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang 

lebih luas dan juga dapat memberikan pengetahuan tambahan serta 

referensi terutama yang menyangkut penelitian mengenai pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap peningkatan penerimaan 

pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 216 

Bandung 40223. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 

sampai bulan Januari 2015. 


