
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pemerintah suatu Negara, terutama Indonesia dalam melaksanakan 

kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. 

Perkembangan perekonomian global, seperti AFTA 2003 maupun APEC 2010 

ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor perekonomian. Dalam 

membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit 

jumlahnya, dan ironisnya akhir-akhir ini pemerintah terlihat sangat sibuk dalam 

membenahi sektor penerimaan negara yang jumlah defisitnya mencapai angka 

puluhan milyar rupiah. Peningkatan penerimaan luar negeri berupa ekspor dan 

penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak sangat penting mengingat 

fungsi pajak yang salah satunya adalah sebagai fungsi budgetair, yaitu pajak 

adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya, dari penerimaan dikedua sektor tersebut diharapkan akan tercapai 

fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan 

negara. 

 Porsi penerimaan pajak dalam APBN kita terus mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1970-an hingga awal 

tahun 1980-an penerimaan masih bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi 

(migas), namun dengan seiring dinamika pasar dunia yang kurang 

menguntungkan saat itu, dominasi dari sektor migas lambat laun mulai menyusut. 

Pemerintah tidak lagi mengandalkan penerimaan negara dari sektor ini. Kemudian 

dicari alternatif penerimaan dari sektor lain yang relatif aman dan mendukung 

kesinambungan anggaran yaitu dengan memilih pajak sebagai primadona baru 

penerimaan negara. 

 Dalam perkembangan selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, 

penerimaan dari sektor pajak mengalami tren yang selalu meningkat 

Perbandingan penerimaan ini yakni  pada 2002 jumlahnya adalah Rp 176,2 triliun, 



kemudian pada 2005 meningkat menjadi Rp 298,3 triliun dan puncak penerimaan 

pajak tertinggi yaitu pada tahun 2009 penerimaan mencapai Rp. 725,843 triliun. 

Realisasi penerimaan pajak 2009 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun 

terakhir.(sumber:http://2.bp.blogspot.com/_XPqaeo8rq5o/TLGy8kXT6UI/AAAA

AAAAABE/NUbsvHhLsQ/s1600/apbn2010.jpg). Jumlah Wajib Pajak yang 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak hingga akhir Mei 2009 melonjak empat kali 

lipat. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah pemilik NPWP kini 

mencapai 14,083 juta orang/badan. Padahal pada akhir 2008 lalu, jumlah pemilik 

NPWP masih 10,682 juta orang/badan. Jumlah per Mei 2009 itu juga masih jauh 

lebih besar dibandingkan periode 2002-2006 yang tidak beranjak di angka 3,05 

juta. "Jadi jumlahnya naik empat kali lipat," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution 

pada pencanangan Reformasi Pajak Jilid II di Gedung Departemen Keuangan, 

Jakarta, Senin 22 Juni 2009. Darmin membeberkan pada 2002 jumlah pemilik 

NPWP hanya 3,2 juta,  tahun 2003 naik tipis menjadi 3,64 juta, tahun 2004 turun 

menjadi 3,05 juta, tahun 2005 kembali naik menjadi 4,35 juta, tahun 2006 sebesar 

4,805 juta, tahun 2007 sebanyak 7,1 juta, dan tahun 2008 mencapai 10,68 juta. 

Puncaknya pada Mei 2009 sebesar 14,083 juta (sumber : VIVAnews, Senin, 22 

Juni 2009, 10:41 WIB), dan pada akhir 2009 jumlah wajib pajak (WP) terdaftar 

mencapai 15,91 juta orang (sumber : JAKARTA, KOMPAS.com / Senin, 4 

Januari 2010 | 15:55 WIB ). 

Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (inward 

looking policy), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi dari 

ketergantugan dari hutang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali 

kepercayaan diri bangsa kita dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini selaras 

benar misi yang diemban Ditjen Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di 

negeri ini, yaitu : menghimpun sumber dana dari sektor perpajakan guna 

menunjang kemandirian pembiayaan APBN. 

Momentum penting terjadi pada tahun 1983 dengan merombak total 

sistem perpajakan kita dari official assessment menjadi self assessment. Dalam 

sistem baru ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, 

dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan 
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partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, 

dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana 

dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak, pada hakekatnya 

perwujudan dari pengabdian dan kewajiban serta peran serta Wajib Pajak untuk 

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

diiperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun hal 

yang harus di ingat, bahwa pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, 

melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini menimbulkan 

kecenderungan pada wajib pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan kepada negara. 

 Berkenaan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak 

Penghasilan”. (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cicadas) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Berapa peningkatan jumlah Wajib Pajak efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas (Tahun 2005-2009). 

2. Berapa peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas (Tahun 2005-2009). 

3. Terdapat berapa besar pengaruh peningkatan Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak 

Penghasilan Terhadap peningkatan Penerimaan Pajak penghasilan (Tahun 

2005-2009). 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 pada KPP 

Pratama Bandung Cicadas. 

2. Berapa peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama 

Bandung Cicadas. 



3. Untuk mengetahui hubungan peningkatan jumlah Wajib Pajak efektif PPh 

Pasal 21 yang menyampaikan SPT terhadap peningkatan realisasi penerimaan 

pajak. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian dari masalah penelitian maka yang penulis 

lakukan diharapkan dapat berguna bagi: 

a.  Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori yang 

didapat dari perkuliahan maupun dari literatur yang ada dalam 

penerapannya dengan masalah yang dihadapi Dirjen Pajak. 

b.  Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat berguna 

bagi KPP Pratama Bandung Cicadas. 

c. Pihak lain 

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dan juga sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti dalam melakukan 

penelitian dengan topik permasalah yang sama, sehingga kekurangan dalam 

penulisan ini dapat dilengkapi. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 Secara garis besar pajak mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu ; fungsi 

penerimaan (budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan 

bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai contoh yaitu 

dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

 Fungsi mengatur (regulator), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu 

dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Kepentingan peneliti 

dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pajak sebagai fungsi penerimaan 

(budgeter). Saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling 

penting. 



 Sekitar lebih dari 80% dari APBN 2009 berasal dari penerimaan pajak. 

Hal ini berarti sebagian besar pengeluaran-pengeluaran pemerintah dibiayai oleh 

pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang relatif aman dan dapat 

mendukung kesinambungan anggaran. Penerimaan dari sektor pajak mengalami 

tren yang selalu meningkat Perbandingan penerimaan ini yakni  pada 2002 

jumlahnya adalah Rp 176,2 triliun, kemudian pada 2005 meningkat menjadi Rp 

298,3 triliun dan puncak penerimaan pajak tertinggi yaitu pada tahun 2009 

penerimaan mencapai Rp. 725,843 triliun. Realisasi penerimaan pajak 2009 

merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir (sumber : 

http://2.bp.blogspot.com/_XPqaeo8rq5o/TLGy8kXT6UI/AAAAAAAAABE/_NU

bsvHhLsQ/s1600/apbn2010.jpg). Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak hingga akhir Mei 2009 melonjak empat kali lipat. Data yang 

dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah pemilik NPWP kini mencapai 14,083 

juta orang/badan. Padahal pada akhir 2008 lalu, jumlah pemilik NPWP masih 

10,682 juta orang/badan. Jumlah per Mei 2009 itu juga masih jauh lebih besar 

dibandingkan periode 2002-2006 yang tidak beranjak di angka 3,05 juta. "Jadi 

jumlahnya naik empat kali lipat," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution pada 

pencanangan Reformasi Pajak Jilid II di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, 

Senin 22 Juni 2009. Darmin membeberkan pada 2002 jumlah pemilik NPWP 

hanya 3,2 juta,  tahun 2003 naik tipis menjadi 3,64 juta, tahun 2004 turun menjadi 

3,05 juta, tahun 2005 kembali naik menjadi 4,35 juta, tahun 2006 sebesar 4,805 

juta, tahun 2007 sebanyak 7,1 juta, dan tahun 2008 mencapai 10,68 juta. 

Puncaknya pada Mei 2009 sebesar 14,083 juta (sumber : VIVAnews, Senin, 22 

Juni 2009, 10:41 WIB), dan pada akhir 2009 jumlah wajib pajak (WP) terdaftar 

mencapai 15,91 juta orang (sumber : JAKARTA, KOMPAS.com / Senin, 4 

Januari 2010 | 15:55 WIB ) 

Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (inward 

looking policy), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi 

ketergantugan dari hutang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali 

kepercayaan diri bangsa kita dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini selaras 

benar misi yang diemban Ditjen Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di 
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negeri ini, yaitu : menghimpun sumber dana dari sektor perpajakan guna 

menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Akan tetapi, uang yang berasal dari 

pajak tersebut tidak dapat dimasukan ke kas negara secara efektif dan efisien 

tanpa didukung dengan insfrastuktur yang memadai, diantaranya adalah dengan 

adanya sistem pemungutan pajak. Momentum penting terjadi pada tahun 1983 

dengan merombak total sistem perpajakan kita dari official assessment menjadi 

self assessment. Dalam sistem baru ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan 

sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

yang baik dan benar, dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak, 

pada hakekatnya secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diiperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. Sampai saat ini jumlah Wajib Pajak efektif mengalami peningkatan 

setiap tahunnya , hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak (WP) terdaftar pada 

tahun 2009 mencapai 15,91 juta orang (sumber : JAKARTA, KOMPAS.com / 

Senin, 4 Januari 2010 | 15:55 WIB ). Namun hal yang harus di ingat, bahwa 

pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya 

dapat dipaksakan. Hal ini menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk 

meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 

 Pajak yang dibebankan oleh pemerintah dalam bentuk pemungutan pajak 

terhadap Wajib Pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pengabdian 

kewajiban dan peran serta wajib pajak dalam pembangunan nasional. Namun 

pajak bukanlah iuran yang sifatnya suka rela, akan tetapi pajak ialah iuran yang 

dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

dapat merugikan wajib pajak itu sendiri, dan selain merugikan pemerintah. 

 Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria 

tertentu, antara lain : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 



b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 

pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut., dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

 Apabila terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT dimana Wajib 

Pajak tidak mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, dan Wajib Pajak tidak 

memenuhi himbauan untuk melakukan pembetulan atau pengungkapan 

ketidakbenaran dimaksud, maka Dirjen Pajak akan melakukan upaya Law 

Enforcement berupa sanksi administrasi. Dengan adanya upaya Law Enforcement 

berupa sanksi administrasi, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan 

penerimaan pajak. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan pasal 7 

ayat 1 yang berbunyi: 

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 

(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi”. 

 Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang 



diperoleh tahun pajak, untuk keperluan Negara dan masyarakat dalam hidup 

berbangsa dan bernegara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan. 

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas disusunlah hipotesis sebagai berikut : 

“Terdapat korelasi atau hubungan yang positif antara peningkatan jumlah Wajib 

Pajak efektif PPh Pasal 21 dengan peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan.” 

 

Tabel 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

  

  

 

               Variabel X                       Variabel Y 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan pengamatan, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif, yaitu dengan melakukan: 

1.  Studi Lapangan (Field Research) 

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan berupa observasi, partisipasi, 

wawancara dengan pejabat yang berwenang guna mendapatkan keterangan 

dan data yang diperlukan serta yang berkaitan dengan penelitian. 

2.  Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku literatur yang relevan dengan 

masalah yang diteliti 

 

 

Peningkatan Jumlah Wajib 

Pajak Efektif Pajak 

Penghasilan Psl 21  

 

Peningkatan Penerimaan 

Pajak Penghasilan 

 



1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas 

Bandung Jl. Soekarno- Hatta No. 781 Bandung. Adapun waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


