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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak menjadi pembicaraan yang utama untuk menjembatani 

kesenjangan antara sisi pengeluaran dan sisi penerimaan negara. Penerimaan 

pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja 

rutin maupun pembangunan (Suryadi: 2006). Peran pajak yang mulai diharapkan 

sangat besar pasca krisis berkurangnya peran penerimaan sektor migas pada 

sekitar tahun 1983 yang menjadi cikal bakal reformasi perpajakan tahap pertama. 

Berikut disajikan tabel realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2011-2013 

yang diambil dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 

Tabel 1.1 

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Republik Indonesia  

Tahun 2011-2013 

(Dalam Trilyun) 

 

Tahun Target Realisasi 
Pencapaian Target 

Penerimaan Pajak 

2011 878,65 873,82 99,4% 

2012 1.011,70 980,17 
96,8% 

2013 1.139,32 1.040,32 91,3% 

Sumber: Kementrian Keuangan, Republik Indonesia 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak di 

Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun dalam setiap tahunnya tidak 

ada yang mencapai target yang diharapkan, namun penerimaan pajak di Indonesia 
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tetap meningkat. Peran pajak memberikan sumbangsih terbesar dalam penerimaan 

negara. Disinilah peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dan distribusi 

kekayaan sehingga tidak hanya di satu sisi penerimaaan saja. Pajak dapat 

mengatasinya dan sekaligus menghimpunnya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. 

Tabel 1.1 menunjukkan menurunnya pencapaian penerimaan pajak yang 

diharapkan. Tahun 2011 pencapaian target penerimaan pajak hampir sepenuhnya 

dari target yang diharapakan, yaitu sebesar 99,45%. Namun dalam tahun 

berikutnya pencapaian target penerimaan perpajakan mengalami penurunan 

sebesar 4% di tahun 2012 sehingga pencapaian target penerimaan pajak menjadi 

96%. Demikian yang terjadi di tahun 2013, penerimaan pajak mengalami 

penurunan 4,69% yang lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi 

91,31% dibandingkan tahun 2011 sebesar 96%. 

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia, hal tersebut 

berbeda hal nya dengan penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Tegalega periode tahun 2011-2013.  

Tabel 1.2  

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Bandung 

Tegalega  

Tahun 2011-2013 

(Dalam Milyar) 

 

Tahun Target Realisasi 
Pencapaian Target 

Penerimaan Pajak 

2011 41,937 38,549 91,9% 

2012 39,365 48,485 123,1% 

2013 50,587 50,9883 100,8% 

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegalega  
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Membandingkan tabel 1.1 dengan tabel 1.2, bahwa setiap tahunnya 

realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega mengalami 

kenaikan sama hal nya dengan penerimaan pajak di Indonesia. Namun meskipun 

mengalami kenaikan, pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama 

Bandung Tegalega lebih optimal, terlihat di tahun 2012 dan 2013 pencapaian 

melebihi taget yaitu diatas 100%. Meskipun terlihat adanya penurunan target di 

tahun 2012 menjadi sebesar 39, 365 milyar dari tahun sebelumnya sebesar 41,937 

milyar, realisasi penerimaan pajak bahkan melebihi target yaitu sebesar 123,1% 

atau 48,485 milyar.  Adanya fenomena menarik melihat tabel diatas, dimana 

penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan lebih 

optimal dibandingkan peneriman pajak di Indonesia. 

Penerimaan perpajakan 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 optimalisasi penerimaan dari pajak. 

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas 

pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S 

Poerwadarminta (2003) mengemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang 

dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil 

sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan 

sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan 
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yang dilaksanakan. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat 

diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam 

penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil 

secara efektif dan efisien. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak adalah 

hasil pencapaian sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri 

dari pajak dalam  negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional  yang  dilakukan  

melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan secara efektif dan 

efisien. 

Jumlah penerimaan pajak yang sangat dominan di dalam penerimaan 

dalam negeri tersebut sebetulnya masih bisa lebih besar jumlahnya. Melihat dari 

terus meningkatnya penerimaan pajak dari tahun 2011-2013, meskipun realisasi 

penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Hal tersebut bisa 

disebabkan oleh penerapan Self-Assessment System yang dinilai belum baik, 

dimana wajib pajak memiliki peran penting dalam Optimalisasi Penerimaan 

Pajak.  Tabel 1.2 dapat memperlihatkan sebagaimana besar kepatuhan wajib pajak 

untuk menyampaikan SPT PPh Tahunan dari tahun 2009-2012. 

Tabel 1.3 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2010-2014 

 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 

Wajib Pajak 

Terdaftar Wajib 

SPT 

37.042 41.996 47.697 53.270 54.972 

SPT Tahunan 31.546 32.560 34.720 34.714 33.869 

Rasio Kepatuhan 85,16% 77,53% 72,8% 65,2% 61,61% 

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegalega  
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Tabel 1.2 menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh 

dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Tegalega pada 

tahun 2011-2014. Terjadinya pasang-surut dalam kepatuhan untuk menyampaikan 

SPT Tahunan. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib 

SPT terus meningkat, namun tetap masih terdapat Wajib Pajak yang belum 

menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut menyebabkan penyampaian SPT 

Tahunan tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT. Pada tahun 

2010 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT berjumlah 37.042, tetapi yang patuh untuk 

menyampaikan SPT Tahunan hanya 31.546 atau 85,16% dari jumlah Wajib Pajak 

yang terdaftar. Bahkan di tahun 2011-2014 rasio kepatuhan terus menurun dari 

tahun ke tahun, di tahun 2011 menurun sebesar 7,63% menjadi 77,53%, tahun 

2012 menurun sebesar 4,73% menjadi 72,8%, tahun 2013 menurun sebesar 7,6% 

menjadi 65,2%, dan pada tahun 2014 menurun kembali sebesar 3,59% menjadi 

61,61%.  

Tabel 1.2 merupakan salah satu indikator dari self-assessment sytem yang 

dimana sistem tersebut diterapkan di Indonesia dalam sistem pemungutan 

pajaknya. Melihat fenomena diatas, penerapan self-assessment sytem masih belum 

berjalan dengan baik dalam tercapainya penerimaan pajak yang sesuai dengan 

target. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan salah satu aspek 

penting dalam rangka menjamin kelangsungan  pembangunan  yang  berbasis  

pada  kemandirian  dalam pembiayaanya. 

Penerapan Self-Assessment System akan efektif apabila kondisi kepatuhan  

sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Meskipun  demikian  dalam  



6 

 

 

implementasinya,  suatu  negara  akan  menghadapi kendala terutama terkait 

kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam hal ini akan muncul perilaku 

penghundaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) dari 

masyarakat sebagai wujud dari keengganannya dalam membayar pajak yang 

dibebankan oleh negara kepadanya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak  

dihadapkan  pada kondisi belum berjalan dengan baiknya Self-Assessment System 

yang diterapkan, dimana kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar 

pajaknya masih kurang sehingga berakibat pada penerimaan pajak yang tidak 

optimal. 

Pada umumnya, undang-undang perpajakan didisain untuk mendorong 

dan meningkatkan bentuk kerjasama antara pemungut pajak dan wajib pajak, 

termasuk undang-undang pajak nasional yang baru yang berlaku sejak 1 januari 

1984, dan malahan diperluas dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari 

Official-Assessment System ke Self-Assessment System yang melimpahkan 

tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan kepada anggota masyarakat 

wajib pajak itu sendiri (Diana, 2013).  

Perubahan sistem pemungutan pajak dari Official-Assessment System ke 

Self-Assessment System merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan 

dalam negeri yang berasal dari pajak. Sejak diterapkannya Self-Assessment System 

dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam 

memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (tax compliance) menjadi semakin 

mutlak diperlukan. 
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Self-Assessment System umumnya diterapkan pada jenis pajak yang 

dimana wajib  pajak  tersebut  cukup  mampu  untuk  diserahi  tanggung  jawab  

untuk menghitung  dan  menetapkan  utang  pajaknya  sendiri.  Dalam  hal  ini  

dikenal sebagai 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 

untuk mendapatkan  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak),  menghitung  dan 

memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke 

Bank  Presepsi/Kantor  Giro  Pos  dan  melaporkan  penyetoran  tersebut  kepada 

Direktur Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. 

Dengan  demikian,  berhasil  atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada Wajib Pajak sendiri atau peranan dominan ada pada wajib pajak 

(Siti Resmi, 2008). 

Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah dilakukan wajib pajak. 

Berjalannya sisitem ini banyak bergantung pada  adanya  aturan  yang  jelas,  adil,  

dan  transparan,  demikian  pula  prosedur administrasi sederhana tidak berbelit-

belit. Dengan itu, administrasi perpajakan dituntut pula untuk benar-benar 

transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan  terpuji,  sehingga  wajib  

pajak  dapat  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban perpajakannya dengan baik 

dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2008). 

Menurut Priantara (2000), agar sistem self assessment berjalan secara 

efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling 

penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau 

penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksanaan pajak merupakan 
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instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal 

maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan 

meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Kepatuhan ini akan 

sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada optimalisasi 

penerimaan pajak. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Penerapan Self-Assessment System Terhadap 

Optimalisasi Penerimaan Pajak” (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bandung Tegallega). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian, 

maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah yang akan dibahas 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah penerapan Self-Assessment System telah berjalan dengan baik 

pada KPP Pratama Bandung Tegallega ? 

2. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega ? 

3. Bagaimana pengaruh Self-Assessment System terhadap optimalisasi 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega ? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu 

gambaran secara menyeluruh tentang pengaruh dari penerapan self-assessment 
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system terhadap optimalisasi penerimaan pajak , serta sebagai bahan penelitian 

untuk menyusun skripsi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan ini penulis berharap 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Akademik  

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya serta dapat memberikan wawasan tambahan mengenai 

pengaruh Self-Assessment System terhadap Optimalisasi Penerimaan 

Pajak.  

2. Bagi KPP Pratama Tegalega Bandung 

Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi pihak fiskus secara umum 

dan khususnya bagi KPP Pratama Tegalega Bandung dalam 

pelaksanaan pengawasan Self-Assessment System sehingga dapat 

mengoptimalkan Penerimaan Pajak.  

3. Bagi Wajib Pajak  

Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih 

meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak yang telah 

memenuhi syarat dan membantu wajib pajak mengisi surat 

pemberitahuan (SPT) dalam menjaga ekstensifikasi wajib pajak. 
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1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kerja di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Jl. Soekarno-Hatta No. 216, Bandung 

pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015. 


